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 ةييه قزر- ١

 عيلحلا دبع ميهاربا ميلحلا دي



 مق

 مولا ليرات
 رااقللأا

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو . تافصلا ليمجب توعنملا هلل دميحلا

 .هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب ثوعبملاو تانئاكلا فرشأ

 عفر ىتح نيدلا ةضيب نع عافدلل مهسفنأ اوبصن نيذلا هبحصو هلآ ىلعو

 . ميقتسملا هقيرطو ىضرَما هنيد هلعجو هتملك ىلعأو ءهرانم مهب هللا

 ..«كلام نبا ةيفلأ حرشب كلاسملاو دصاقملا حيضوت» اذهف - دعبو

 . .ها/ل44 ماع ىفوتملا مساق مأ نباب فورعملا ىدارملل

 تلد ةيلج ةحضاو مساق مأ نبا ةيصخش ترهظ حرشلا اذه ىفو
 .هراكفأو هبهاوم هيف تلجتو هيأر ةفاصحو هتردق ىلع

 ءةلوهسلاو ةقدلاب زاتميو ةياغلا ىلع ىفوأ حرش هنأ كشالو ظ
 .مهبهاذمو ةاحنلا ءارآل هحاضيإو

 حاضيإ ىلإ ةهجتم تناك هتيانع نأل ؛هدعب نم نيفلؤملا دشرأ دقو
 .اهدوصقم نايبتو كلام نبا ةيفلأ

 اًقيثو ًاردصمو ةيفلألا حارش نم هدعب نمل اذدم حرشلا اذه ناكف

 .نوفلؤي ام ريخ نوفلؤملا هنم دمتسا دقو «نييوحنلا ىدل

 مسقلا اذهب تلن ةفاضإلا باب ىلإ باتكلا اذه لوأ نم تققح دقو

 .ىلوألا فرشلا ةبترم عم (هاروتكدلا) ةيملاعلا ةجرد

 .باتكلا ىقاب تققح مث



 : نيمسق هتلعجو

 .ةساردلا :لوألا مسقلا

 |. :باوبأ ةثالث ىلع موقيو
 :نيلصف ىلع لمتشيو ءمساق مأ نبا رصع :لوألا بابلا

 مكحلا مظنو «ىكولمملا رصعلا ىف رصم نع هيف تئدحت :لوألا لصفلا

 .ةيملعلا ةكرحلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا لاوحألاو

 نعو ءاهلهأ ةحامسو ةبيطلا اهتبرتو رصم نع هيف تثدحت :قناثلا لصفلا :

 نم دالبلا رافقإ اوأر امنيح ءاملعلا رودو .ءةاحنلاو وحننلا ش

 .ةيبرغلا بتكلا:

 :لوصف ةعبرأ ىلع لمتشيو مساق مآ نباو كلام نبا ةايح' :ىقاثلا بابلا

 اهحارش ضعبو ةيفلألا بحاص كلام نبا ةانح هيف تلوانت.هلوألا لصفلا

 ىشاوحلا باحصأو.

 . مساق مأ نباب فيرعتلا هيف تلوانت :ىناثلا لصفلا

 .هتافوو ةتافلؤمو هذيمالتو مساق مأ نبا خويش نع هيف تثدحت :.ثلاثلا لصفلا

 .اهنع اولقنو هبتك اوسردو هب اورثأت نيذلا هيف : تلوانت :عبارلا لصفلا

 ةعبرأ مضيو «هيلع دمتعي امو كلام نبا نم فلؤملا فقوم :ثلاثلا بابلا
 ْ : لوصف

 تاضارتعالا عفدو كلام نبا نع هلوقن نم لئاسم هيف تضرع :لوألا لصفلا
 1 . هيلع ةدراولا

 نم رثكأ عامسلا ىلع دمشعي ناك هنأ ديت لئاسم تقنم ههنا لمصفلا

 .نييفوكلا نم رثكأ نييرصبلا ىلإ ليميو «سايقلا
 فيرشلا ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم ةلثمأ هيف تنود :ثلاثلا لصفلا

 .مهلاوقأو برعلا راعشأو

 . كلام نبا ةيفلآ نم هفقوم نيبت لئاسم هيف تركذ هعبارلا لصفلا
 7 ٠ . طعم نبا ةيفلأو

 ا 3

 فلا



 قيقحتلا :ىناثلا مسقلا

 «كلام نبا ةيفلأ حرشب كلاسملاو دصاقملا حيضوت» قيقحت ىلع ىوتحيو

 . مساق مأ نباب فورعملا ىدارملل

 ىلإ اهتبسنو اهتحرشو هدهاوش تطبضو هتقثوو باتكلا اذه تققح دقف

 ىتلا مالعألاب تفرعو ءاهنم بعص ام تحرشو ثيداحألا تجرخو ءاهباحصأ

 تظحالو «هبقانم ترهظأو هنساحم ترربأ دقو ؛هيلع تقلعو «صنلا ىف تدرو

 ىف ةيبرعلا ةبتكملا نأ دقتعأو .كلام نبا ىلع ًريثك دمتعا هحرش ىف ىدارملا نأ

 .ىبرعلا ثارتلا ءايحإ ىف عجارملا مهأ نم دعي ىذلا باتكلا اذه ىلإ ةجاحلا سمأ

 .ةيبرعلا ةبتكملا هب زتعت اذيدج اًئيش تفضأ دق نوكأ كلذب

 ىلمع نوكي نأو «باوصلاو قحلا قيرط ىلع اناطخ ددسي نأ لاسأ هللاو

 . .ءاعدلا بيجم عيمس هنإ ءاعفان ارمثم

 «نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ناميلس ىلع نمحرلادبع / د .أ

 ةيمالسإلا تانبلا ةيلك ديمع

 طويسأ - رهزألا ةعماج

 جهر
 ظ



يك
لن
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 قيقحتلا :ىناثلا مسقلا

 «كلام نبا ةيفلأ حرشب كلاسملاو دصاقملا حيضوت» قيقحت ىلع ىوتحيو

 . مساق مأ نياب فورعملا ىدارملل

 ىلإ اهتبسنو اهتحرشو هدهاوش تطبضو هتقثوو باتكلا اذه تققح دقف

 ىتلا مالعألاب تقرعو ءاهنم بعص ام تحرشو ثيداحألا تجرخو ءاهباحصأ

 تظحالو «هبقانم ترهظأو هنساحم تزربأ دقو «هيلع تقلعو «صنلا ىف تدرو

 ىف ةيبرعلا ةبتكملا نأ دقتعأو .كلام نبا ىلع ريثك دمتعا هحرش ىف ىدارملا نأ

 . ىبرعلا ثارتلا ءايحإ ىف عجارملا مهأ نم دعي ىذلا باتكلا اذه ىلإ ةجاحلا سمأ

 . ةيبرعلا ةبتكملا هب زتعت اديدج اًئيش تفضأ دق نوكأ كلذب

 ىلمع نوكي نأو «باوصلاو قحلا قيرط ىلع اناطخ ددسي نأ لاسأ هللاو

 . .ءاعدلا بيجم عيمس هنإ ءاعفان رمثم

 «نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ناميلس ىلع نمحرلادبع /د.أ
 ةيمالسإلا تانبلا ةيلك ديمع
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 ىكولمملا رصعلا

 (ماوا17 .ما١1150) هذ" ه"114 :كيلامملا دهع ىف رصم

 ذنم ءرصم ىف كيلامملا نيطالس اهيف مكح ىتلا ةرتفلا رصعلا اذهب دصقن

 .ه4577 ماع نوينامثعلا كارتألا اهحتف نأ ىلإ ه44 ماع نييبويألا دهع ءاضقنا

 «ةماعلا هثداوحلا ايفاو اليصفتو روكذملا رصعلل اًيخيرات اًياعيتسا انه دصقن الو
 ش .انه هب قيضي امم كلذ نإف

 :كولمم ظُمل

 جوأ ىف نويقرشلاو ءركذلا ضيبألا قيقرلا لصألا ىف هانعم ناك كولم ظفل

بط ىلإ اولوحت مش ةليلذ ايشيليسم هدب دب . اوناك
 اوحبصأ (ريخأو ؛ةيركسمع ةق

 . ةمكاحلا ةقبطلا

 نيطالسلا دس الفا مهن م1 لا

 :كيلامملا لصأ

 درملا ناملغلا بلحت تناكو ءىطسولا روصعلا ىف ارشتنم قرلا ناك

 ىف ةبغرلا دجوت ثيح «قيقرلا قاوسأ ىلإ ةديعبلا مهدالب نم ناسحلا نايتفلاو

 .وهلل وأ ةمدخلل نوسفانتملا كلذ ىف سفانتي ثيحو «مهئانتقا

 نوفطخيو ناملغلا نوقرسي «فطخلاو ةقرسلا  عئاضبلا هذهل مهبلج ةقيرطو

 .مهءارش سانلا لحتسيو «سانلل مهعيب نولحتسي مث مهلهأ نم ىراذعلا

 ءاقرألا نم ناك دقف هريغ نود سنج وأ رخآ نود بعش قرلاب لبي ملو

ىسرافلاو ىشبحلاو ىمورلاو ىسكرجلاو ىكرتلا
 مهتراجت تناك ام جورأو «مهريغو 

 . سلجم بيطو لامج نم هب فصتت امل ةيسكرجلاو ةيكرتلا سانجألا ىف

 جناب نوج رتسملل - ليعامسإ مكح ةياهن ىلإ كيلامملا دهع ىف رصم خيرات - عجار (1)



 نب دمحأ» وه هشيج ةدمع مهلعجو رصم ىلإ مهبلجو مهمدختسا نم لوأو
 رصم ىلو نمع مالكلا ىف ثلاثلا ءّرجلا ىشعألا حبص ىف ىدئشقلقلا لاق «نولوط

 كيلامملا بلج نم لوأ وهو . . :نولوط. نب دمحا مهلوأو) :نيسيمطافلا لبق اكلم
 .22)(اهركسع ىف مهمدختساو ةيرصملا رايدلا ىلإ كارتألا

 :كيلامملا ىلإ نييبويألا نم مكحلا لاقتنا
 دادزي مهذوفن ذخأو «نييبويألا نمز رصم ىف رثاكتي كيلامملا ددع ذأ

 .ىبويألا نيدلا مجن حلاصلا كلملا دهع ىف مهسأب ىوق دقو «مظعيو

 هذهو .نيحالفلا ةنواعمب «روكسراف» ةعقوم ىف ةجنرفلا ىلع اورصتنا دقو

 اهدعب اولظو .مهتوق روهظو كيلامملا ةطلس ديطوت ىف (رشابم اًببس تناك ةعقوملا
 ةصرفلا هذه مهل تحيتأ دقو ءدالبلا شرع ىلإ ىلمعلا ٌبوثولل ةصرفلا نوسملتي
 ىتح نورمأب اولاز امو ءاعس ؛ردلا ةرجسش» ىلإو هاش نازوت» مهل ءاسأ امدنع
 «ردلا ةرجش» تبرض مث هيبأ ةجوز «ردلا ةرجش» هدعب نم مهيلع اوكلمو ءهولتق
 نع اهسفن علخت نأ اهيأر ديعبو اهرظن بقاثب (ريخآ تأرو اهسفن ىلع باجحلا
 جوزت مث «كبيأ نيدلا زع» ةنطلسب ةروشملا تمتف .اًموي نينامث.تثكم نأ دعب كلملا
 ةنس رخآلا عيبر ىف كلذ ناكو «ميدقلا كلاملا تيبلاب ةلصاو نوكيل ؛ردلا ةرجش»
 . (5)ةيرصملا رايدلاب كيلامملا نيطالس لوأ ناكف' ءزغملا كلملاب هوبقلو ه4

 ه0 شهبت4+ كيلامملا اتلود

 : نيمسق ىلإ رصم ىف كيلامملا ةلود ميسقت ىلع نوخرؤملا قفتاو
 نأل ؛ةيرحبلا وأ كارتألا ةلود مساب ةفورعملا ىلوألا ةيكولمملا ةلودلا :لوألا

 لعجو «ةضورلا ةريزج» حلاصلا كلملا مهنكسأ نيذلا كارتألا نم اهنيطالس مظعم
  ١؟0-65) ماع ةئام نم رثكأ ةلودلا هذه رصع دتماو .ةيح اضلا ةيرحبلا ةقرف مهنم
 ْ .(م1587

 بادآ خيراتو ءاصخلم 1/١ ٠١ قزر دومحم ذاتسألل كيلامملا نيطالس رصع  عجار )١(
 . .ناديز ىجروجلا ةيبرعلا ةغللا

 .اضخلم 75 - 77/١ قرر دومحم ذاتضاللل كيلامملا نيطالس رصع (؟)

١ 000 6 

 محو :



 ىكولمملا رصعلا

 (ما17١01ما١10) هذ1؟  .ه1144 :كيلامملا دهع ىفرصم

 ذنم .رصم ىف كيلامملا نيطالس اهيف مكح ىتلا ةرتفلا رصعلا اذهب دصقن

 .ه4571 ماع نوينامثعلا كارتألا اهحتف نأ ىلإ ه144 ماع نييبويألا دهع ءاضقنا

 «ةماعلا هثداوحل ايفاو اليصفتو روكذملا رصعلل اًيخيرات اًباعيتسا انه دصقن الو

 .انه هب قيضي امم كلذ نإف

 :كولمم ظمل

 جوأ ىف نويقرشلاو ءركذلا ضيبألا قيقرلا لصألا ىف هانعم ناك كولمم ظفل

 دقو .رصم ىلإ كيلامملا لخدأ نم لوأ مه  نيدلا حالص دهع ىف :ىأ. مهزع

 اوحبصأ اريخآو «ةيركسع ةقبط ىلإ اولوحت مق ةليلذ ايشيليم - ءدب ئىداب  اوناك

 .ةمكاحلا ةقبطلا

 نيطالسلا دحأ اولا مهنا .م ةنس ىف كيلامملا ةوق نم غلب دقلو

 (١).هئامعز نيب نم نيطالسلا حيش رت هدعب اولوتو « نييمطافلا

 :كيلامملا لصأ

 درملا ناملغلا بلجت تناكو ءىطسولا روصعلا ىف ارشتنم قرلا ناك

 ىف ةبغرلا دجوت ثيح «قيقرلا قاوسأ ىلإ ةديعبلا مهدالب نم ناسحلا نايتفلاو

 .وهلل وأ ةمدخلل نوسفانتملا كلذ ىف سفانتي ثيحو « مهئانتقا

 نوفطخيو ناملغلا نوقرسي «فطخلاو ةقرسلا «عئاضبلا هذهل مهبلج ةقيرطو

 ءاقرألا نم ناك دقف هريغ نود سنج وأ رخآ نود بعسش قرلاب لبي ملو

 مهتراجت تناك ام جورأو «مهريغو ىسرافلاو ىشبحلاو ىمورلاو ىسكرجلاو ىكرتلا

 . سلجم بيطو لامج نم هب فصتت امل ةيسكرجلاو ةيكرتلا سانجألا ىف

 جناب نوج رستسملل - ليعامسإ مكح ةياهن ىلإ كيلامملا دهع ىف رصم خيرات - عجار (1)
 .ىركش دمحأ ىلع بيرعت



 نب دمحأ» وه هشيج ةدمع مهلعجو رصم ىلإ مهبلجو مهمدختسا نم لوأو
 رصم ىلو نمع مالكلا ىف ثلاثلا ءرخلا ىشعألا حبص ىف ىدنشقلقلا لاق «نولوط

 كيلامملا بلج نم .لوأ وهو .. .نولوط نب دمحأ مهلوأو) :نييمطافلا لبق اكلم

 .2؟١)2اهركسع ىف مهمدختساو ةيرصملا رايدلا ىلإ كارتألا

 :كيلامملا ىلإ نييبويألا نممكحلا لاقتنا

 دادزي مهذوفن لحخأو «نييبويألا نمز رصم ىف :رئاكتي :كليلانملا ددع ذخأ

 .ىبويألا نيدلا مجن حلاصلا كلملا دهع ىف مهسأاب ىوق دقو ءمظعيو

 هذهو . نيحالفلا ةنواعمب «روكسراف» ةعقوم ىف ةجنرفلا ىلع -:اورصصتنا دقو

 اهدعب اولظو ءمهتوق روهظو كيلامملا ةطلس ديطوت ىف (رشابم اًببس تناك ةعقوملا

 ةصرفلا هذه مهل تحيتأ دقو «دالبلا شرع ىلإ ىلمعلا بوثولل ةصرفلا نوسملتي

 ىتح نورمتأي اولاز امو ءاعم «ردلا ةرجشا» ىلإو («هأش ةناروت» مهل ءاسأ امدنع

 «ردلا ةرجشا» تبرض مث هيبأ ةجوز «ردلا ةرجش» هدعب نم مهيلع اوكّلمو «هولتق 2

 دع اهسف علخت ذأ اها ديصيو اهرظن بقاب اريخأ تارو اهسفن ىلع باجمل

 جوزت مث «كبيأ نيدلا زع» ةنطلسب ةروشملا تمتف .اموي ننام تنكم نأ دعب كلملا

 ةنس رخآلا عيبر ىف كلذ ناكو «ميدقلا كلاملا تيبلاب 3 ضاوا نوكيل «ردلا ةرجنشا

 . ()ةيرصملا رايدلاب كيلامملا نيطالس :لوأ ناكف زعم ا فكلملاب هوبقلو ه4

 :ه917؟ ه144 كيلامملا اتلود

 :نيمسق ىلإ رصم ىف كيلامملا ةلود ميسقت ىلع نوخرؤملا قفتاو

 نأل ؛ةيرحبلا وأ كارتألا ةلود مساب ةفورعملا ىلوألا ةيكولمملا ةلودلا :لوألا

 لعجو «ةضورلا ةريزج» حلاصلا كلملا مهنكسأ نيذلا كارتألا نم. اهنيطالس مظعم

 56 ) ماع ةئام نم رثكأ ةلودلا هذه رصع دتسماو . ةيححاصلا ةيرحبلا ة ةقرف مهنم

 .(م13885

 بادآ خيراتو ءاصخلم ١77/١ - 7٠١ قزر دومحم ذاتسألل كيلامملا نيطالس رصع - عجار )١(

 .ناديز ىجروجل ةيبرعلا ةغللا

 .اصخلم 75/١ 7١ قزر دومحم ذاتسالل كيلاعملا نيطالس رصع (1)
 ا
2 

  <2ش ١١



 .امهريغو « سربيب رهاظلاو .زطق» لاثمأ ءايوقأ نيطالس نم رهظ امب زاتماو

 ةلود مسا اهيلع قلطأ ىتلا ةيناثلا ةيكولمملا ةلودلا وهف :ىناثلا مسقلا امأ

 مهارتشا نيذلا ةسكارجلا نم اهنيطالس مظعم نال ؛ةيجربلا كيلامملا وأ ةسكارجلا

 . صاخلا سرحلا ةقرف مهنم فلأو «لبجلا ةعلق جاربأ مهلزنأو «نووالق ناطلسلا

 اهيف ىلوتسا ىتلا ةنسلا ىهو م11 ةنس ىلإ ةلودلا هذه مكح دتماو

 (١)رصم ىلع نوينامثعلا

 :كيلامملا دهع ىفرصم ةراضح

 :مكحلا ماظن

 تيقب - نيطالسلا بقلب كيلامملا بقلتو كيلامملا ىلإ مكحلا لقتنا امنيح

 نمز مكحلا ةمظنأ ترثأتو .دهعلا اذه رخاوأ ىتح دالبلا ىف مكحلا زكرم ةعلقلا

 ١ . . مهلبق نمب كيلامملا

 :كلذ نمف

 نم ةلودلا لاجر رابكل ةأفاكم عاطقإلا ناكو « رصم ىف عاطقإلا ماظن ميمعت

 . ةيطعألاو بتاورلا لدب داوقلاو ءارمألا

 هدعب نم هنبا ىف ةنطلسلا لعجي نأ نيطالسلا نم ناطلس لواح اذه عمو

 ءارمألل رسيتي ىتح ةتقؤم ةليسو الإ نكي مل اذه نأ ريغ .ةوبألا ةفطاعل اعوضخ

 نبا ءارمألا علخ كلذ مت اذإف . مهرابك نم ةدحاو ةنطلس ىلع عامجإلا نم نم ءىش

 ىف لزعلاو ةيلوتلا نم اذه ىلع بترتو «هوفن وأ همأ ىلإ هولسرأو ميدقلا مهناطلس

 . (97نايحألا نم ريثك ىف لاوحألا بارطضا ىلإ ىدأ امم «ةنطلسلا

 :ةيعامتجالا لاوحألا

 ةيبروألاو ةيويسآلا سانجألا فلتخم نم كيلامملا نم ريثك رصم ىلإ دفو

 .ىردنكسلا رمع فيلأت ىنامثعلا حتفلا ىلإ رصم خيرات «كيلامملا نيطالس رصع )١(

 ءادعإ
 يح

 ب

 هد لو



 هذه تزتعاو «ىسورلاو ىنيصلاو ىنانويلاو ىسكرجلاو ىكرتلا. مهنم راص ىتح
 ذوفنلاو ةوقلا عاونأ نم اهدارفأل راص امب رصم ىلع ةدفاولا ةييكولمملا تاعامجلا

 . .فنعلاو ناطلسلاو

 ىكولمم ريمأ لك ناكو ءدالبلا تاريخب نيعتمتم ميعنلا ةشيع كيلامما شاعو
 هذاختاو عابتألاب هتطاحإو رصق ىف هتماقإ ثيح نم ريضغص ناطلس نع ةرابع

 0 . هل نيفظوم
 ملو ءمهتتطلس ناكس رئاس نع لاصفنالا مامت ةلصفنم ةقبط كيلامملا نوكو ا
 ش '  :ةيكرتلاب ملكتلا مهضعب لضفو «ةيبرعلا ةغلل اًنقتم مهنم ريثك نكي

 ببسي دالبلا لهأ ىلع ةعانقلا رهاظم تبلغ لاصفنالاو تاقبطلا دوجو عمو

 نيفظومللو فيسلا بابرأ كيلامملل هب اوماق ام لباقم .تآفاكمو روجأ نم اودافأ ام
 نم كيلامملا رثكأ امك ةمعطالاو ىناوالاو سبالملاو ةشمقألا ةغانص نم ملقلا بابرأ
 .()ةيبعشلا تامامخلاو لبسلاو اياكتلا ءاشنإ

 :ةيداضنتقالا لاوحألا

 ىلع هتلمج ىف رصتقا ةعارزلاب مهمامتها نأ ريغ .دودسلاو رطانقلا ماو روسجلا

 . حالفلا ةحلصم: نود نضرألا لالغتسا

 قاوسألا دحأ ىزيرقملا فصيو ءرصعلا اذه ىف ةعانصلا تمدقتو : ةعانصلا

 هلوأ ىفف «تيناوحلاب هرخآ ىلإ هلوأ نم بناجلا رومعم) هنأب كيلامملا نمز ةيرصملا
 . (ماخلا نم ناتكلا بايث نوعيبي نيذلا نيزازبلا نم ريثك

 تناكو ءالبق هغلبت مل دح ىلإ رصم ىف ةراجتلا تعستا :ةراحتلا

 «نييرصملا ةراجتل اًركرم صوق تناك امك «نييبروألا ةراجستل زكرم ةيردنكسإلا
 ىه «ةلئاط الاومأ اهئارو نف تبسكو ةراجتلا هذه ىلع كيلاغملا ةموكح تدمتعاو

 . ةيكولمملا ةلودلا. ةمظع رارسأ دحأ

 كيلامملا دهع ىف رصم خيرات «ىنامثعلا حتفلا ىلإ رصم خيرات :كيلامملا نيطالس رصع )١(
 .ناديز ىجروجلا ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات «ليعامسإ مكح ةياهن ىلإ
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 ةنوبشل تلحو ءدنهلا ىلإ حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط لاغتربلا فشتكا مث
 مظعم كيلامملا ةلود هنم تدمتسا ىذلا ردصملا كلذ عطقناف «ةيردنكسإلا لحم

 .اهتورث

 نم قباس ىمالسإ رصع هدهشي مل ام ىكولمملا رصعلا دهش :نونفلاو مولعلا
 تاشنملاو سرادملاو دجاسملاب رصم تالتماف ءريمعتلاو ءانبلا ىف ةعساو ةكرح

 اهتمو «ةيردنكسإلاو ةرهاقلا ىف ةمئاق اهراثآ مظعم لازت ال ىتلا نفادملاو ةيركسعلا

 نسح ناطلسلا ةسردمو «ةعلقلاب دمحم رصانلا عماجو سريبيب رهاظلا عماج

 .(١)ةيردنكسإلاب ىابتياق ةعلقو «ةرهاقلاب

 ةيملعلا ةكرحلا

 :ةرهاقلاو رصم ىلإ ىملعلا طاشتلا لاقغتنا

 اجلم نع مهسفنال نوثحبي اهبراغمو ضرألا قراشم ىف نوملسملا تفلت

 دعبو (راتتلا دهع ىف) ةقحالتملا تابكنلا لك دعب هيف نووأي ىوأمو هيلإ نوأجلي

 ريغ مهمامأ اودجي ملف «ةيسابعلا ةلودلا ىهو ءايئاهن اطوقس مهتلود ربكأ طوقس
 لمع دقف ءاًناطلس_مهسفنال اوماقأو مهل كيلامملا سسأ ثيح ءماشلا دالبو رصم

 فقاوملا مهؤارمأو كيلامملا نيطالس فقو امو «راتتلا نايغط در ىلع كيلامملا

 .هنع ىذألا عفدب نوبلاطم مهنيد نوئشب نوينعم نوملسم مهنأ الإ .كلت

 ةرهاقلا ىلإ مهحاورأو مهبولق اوتفلو رصم ىلإ نيملسملا راظنأ تهجوتف
 ٠ ش . ةديدج ةمصاع اهرابتعاب

 طاشنلا لقتنا كلذل ؛اديدج ةايحلا ىف اناكم رصم تبستكا هلك كلذبو

 ةيملغلا اهتماعز ةرهاقلا ترشنو ءاهترهاقو رصم ىلإ دادغبو قارعلا نم ىملعلا

 تشاع ىتلا ةثالثلا نورقلا هذه ءاهز ابيرقت ةيمالسإلا دالبلا ىلع ةيبدألا اهتدايقو

 . ()كيلامملا ةلود اهيف

 كيلامملا دهع ىف رصم خيرات « ىنامثعلا حتفلا ىلإ رصم خيرات «كيلامملا نيطالس رصع )١(

 .ناديز ىجروجل ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات «ليعامسإ مكح ةياهن ىلإ
 .ةقباسلا عجارملا (7)



 .,ةيملعلا ةكرحلا طاشن لماوع

 عقو ام ةيجراخلا لماوعلاب ىنعنو . .ةيلخادو ةيجراخ ىلإ لماوعلا مسقنت

 .اهريبدت ىف دي اهلهأل ناكو ءرصم لخاد اهنم عقو امااهب ىنعن :ةيلخادلاو

 1 :ةيجراخلا لماوعلا

 :ىلي اميف اهزاجيإو

 نم راتتلا ليس ىطغف «لوغملا دي ىف ةيسالسإلا دالبلا نم ريشك عوقو - ١
 راتتلا لود نيب فينعلا عازتلل احرسم ناكف «ماشلا ىلإ ايسآ طساوأ

 نيطالس نم مهيلع نوظفاحي نم لوح نوملسملا فتلاق .«كيلامملاو

 كلملا ميعدت لئاسو مهأ نمو .مهكلم ميعدت ىلع اولمعو «كيلامملا

 . فراعملاو مولغلا ءايحإ

 نم يف نم ّرف كلذ رثأ ىلعو ؛ةيملعلا بتكلا فالتإو ءاملعلا لتق - ١"

 ىف ماقملا مهب رقتساو مهلظ ىف ةماقإلا فنأ وأ ءراعلإ جو نع ءاملغلا

 ىسلدنألا كلام نبا ءالؤه نمو ءماشلاو رصتم ىلإ ءايدألاو ءاملعلا دوفو ؟

 .امهريغو“ نودلخ نباو

 ازكرم تناك ثيح رصم ىلإ نيعالا تهجتاف . ةيسابسعلا ةفالخلا لاوز 5
 . .؟3!ةفالخلل

 | ,ةيلخادلا لماوعلا

 راتتلل مهحافك ىف مهنم ةريغلا هذه تلجت دقو :ءارمألاو نيطالسلا ةريغ -

 دالبلاو ماشلاو رصم نع ءالؤهو ءالؤه اودر ىتح . ةجنرفلل مهتبراحمو

 ءاملعلا سوفن ىف اهلاغمأ ظقوت نأ اهبأد نم ةعزنلا هذهو .ةسدقملا

 .عالطالاو ثحبلا ةلصاومو فيلأتلاو ميلعتلا ةيار عفر ىلإ مهعفدتو

 . ةقباسلا عجارملا )١(

 ل . - 2



 اذه نأ بير الو ءانزو ءاملعلل اوماقأ دقف :ملعلا لهال مهميظعت - ١

 . مهبالط سوفن ىف حورلا هذه اوثبي نأو «ةعيرشلا

 ديدشلا سفانتلا اذهل ناكف : هئادأ ىف مهسفانتو مهبجاوب ءاملعلا روعش -7

 .فيلأتلاو ملعلا ناديم ىف ةصاخبو ؛مولعلا ءايحإ ىف ديفملا رثألا

 ىف ملعلا لهأ نواع امم نأ كش الو :ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيانعلا فارصنا - 4

 اهيلإ فورظلا مهترطضا ىتلا ةيبرعلا ةغللاب نيطالسلا ةيانع ةنوآلا كلت

 كلملا رومأ طبض ىف رادقألا اهل تءاش امك ىرجت اهوقلطأف ءارارطضا

 ةيسكرجلا وأ ةيكرتلا مهتغل زجعل كلذو .مولعلاو ءاضقلاو ةسايسلاو

 تاميلعت رشنو . طبرو نمأو طبض نم عساولا كلملا هبلطتي ام ءادأ نع

 .ةباتكو تالسارم ثعبو

 اًببس ربتعي ميلعتلا رود ءاشنإ نأ كشال :اهماظنو ميلعتلا رود ءاشنإ 6

 نيسردم نم هنمضت ال «ةيملعلا ةكرحلا طيشنتل اًيويحو اًيساسأ

 .بالطو

 دهع ىف تينب ىتلا سرادملا ضعب لاشملا ليبس ىلع انه ركذأسو

 ش . :رصعلا ىلإ ةرهدزم تلظ وأ كيلامملا

 لوأ ريكنشاجلا كبيأ نيدلا زع ناطلسلا اهرمع :ةيزعملا ةسردملا (أ)

 .ه15 ماع كلذو « ةيرحبلا كولم

 ها ماع نووالق نب دمحم رصانلا كلملا هأشنأ :ةعلقلا عماج 2ب)

 .ءارقو اسرد هيف لعجو

 نب نسح رصانلا ناطلسلا اهأشنأ :نسح ناطلسلا ةسردم (ج)
 .تاوئس ثالث اهيف لمعلا رمثساو هال ةا/ ماع نم ءادتبا «ءنووالق ْ

 اهسسأ ةليوز باب راوجب فورعملا عماجلا ىه :ةيديؤملا ةسردملا (د) .

 نم كلذ ريغو .هأ8 ماع اهترامع تهتناو ىدومحملا خيش ديؤملا

 .اياوزلاو قناوخلاو سرادملا



 ال هنإ ثيح .ءاهلهأ ىلإ ناسحإلاو سرادملا هذه ىلع فاقوألا دصر 5

 ةيانع اهيلإ هجوت.نأ نود ىقبت نأ ةماعلا تآسشنملا نم ةأشنمل نكمي

 ٠ . ةياعرو

 ىف دومحملا رثألا هل ةصاخلا وأ ةماعلا بتككلا رود دوجو نأ ىف بير الو

 ىتلا بتكلا رود ضعب ىلي اميف ركذنو . .فيلأتلا ةكرسبح طاشنو ىملعلا ضوهنلا

 :هططخ نم 5 ج ىزيرقملا نع القن ئكولمملا رصعلا ىف تفرع

 سربيب رهاظلا اهأشنأ ىتلا .ةيسربيبلا ةيرهاظلا ةسردملابتك .ةنازخ (أ)

 .مولعلا رئاس ىف بتكلا تاهمأ ىلع لمتشت تناكو «نه577 ماع

 ريمألا اهب هدوز ىتلا ىهو :هللا رمأب مكاحلا عماجب .بتكلأ ةنازخ (ب)
 | .هال ٠7 ماع ريكتشاتلا .سربيب

 رصانلا اهلمكأو اغبتك اهأدب ىتلا :ةيرصانلا ةسردملاب بتكلا ةنازخ (ج)

 ا .فها/ ٠ ماع نووالق ا

 ريمآلا هئشنم اهب هدوز ىتلا :قالوبب ىريظحلا عماجب بتكلا ةنازخ (د)
 .هالالا/ ماع ىريظحلا رمديإ نيدلا رع

 ىأ  ناطلسلا لزن) :هنع ىزيرقملا لاق :ديؤملا عماجب بتكلا ةنازخ (ه)

 .(.. . :ةرامعلا هذه ىلإ ه819 ماع مرحم ٠١" ىف -:قيؤملا

 .بتكلا تانازخ نم كلذ ريغو

 سرادملا وئشنمو ءارمألاو نيطالسلا ىنع دقو :ءاملعلا رايتخاب ةيانعلا - 7

 نولوتي نيذلا اهتذتاسأو ءاهرومأ ىلع نوفرشي نيذلا اهئاملع رايتخاب

 ةرهشلا ىوذ ذاذفالا ني نم مهوسختاف « سيردتلا ريغو. انهيف سيردتلا

 ٠ لضفلاو 'ملعلاب نيفورعملا .

 ءابعأ اولممح نيذلا ءالؤه نم ابناج لاثملا ليبس ىلع رسكذن نأ انبسحو ٠

 نم ةيساقلا ةبقحلا هذه ىف / ىوغللاو ىنيدلا ثارتلا ىلع اوظفاحو «ىملعلا ضوهنلا
 : ءاضيب ادي اهيلإ اودسأف رصم خيرات



 ىلوو ةفلتخم روصع ىف ةيحالصلا ةسردملاب سيردتلا ىلوت نمم ()

 نب نيدلا ناهربو «ىدارملا خيش نابللا نبا نيدلا سمش ءاهرمأ

 . مهريغو ديعلا قيقد نب نيدلا ىقتو «ةعامج

 ها6 'ماع لدبعي ةأشنملا .:ةيموزحلا ةسردملاب سيردتلا ىلوت نمت ب(

 . هقفلل اسردم ليقع نب نيدلا ءاهب خيشلا

 اهلمكأو لداعلا اهأشنأ ىتلا :ةيرصانلا ةسردملاب سيردتلا ىلوت نمم (ج)
 ىكلاملا فولخم نب ىلع نيدلا نيز ىضاقلا «ءنووالق نب رصانلا

 ا .(١)ةيكلاملا هقف :سيردتل

 سرادملا مهل تحتفف ةيملعلا ةيحانلا ىف اًمدق ىضملا ىلع عيجشتلا

 «كلذ ريغ ىلإ ةريفولا معنلا مهيلع تقدغأو «تابترم لا مهل تيرجأو

 نيودتلاو فيلأتلا ىف ىضملا ىلع مهعجشي ام اودجو دق كلذبو

 . فينصتلاو

 ىفو ملعلا ليبس ىف مهسفانت هنم دارملا سيل انه سفانتلا :ءاملعلا سفانت - 4

 اذ نوكي امم اهيلإ امو تارضاحملاو تارظانملاب مهتارابمو فيلأتلا ليبس

 غولب ليبس ىف وه سفانتلا امنإ «ةيملعلا ةكرجلا ىف عيدبو ريبك رثأ

 ةخيشم ىفو «هعورفو ءاضقلا ىف مهل تصصخ ىتلا ةيلاعلا زكارملا
 بتاورلاب ءارغإلا ناكأ ءاوس  قناوخملاو دجاسملا ةخيشم ىفو مالسإلا
 .ناطلسلا ةبحاصمب اهيلإ نولصي ىتلا ةيبدألا ةلزنملا مأ ةيداملا

 .(7)ةيملعلا ةكرحلا عيجشت لئاسو نم ناك ةيحانلا هذه نم ءاملعلا سفانتو

 ةياهن ىلإ كيلامملا دهع ىف رصم خيرات «قزر دومحم ذاتسألل كيلامملا نيطالس رصع (؟)

 . ليعامسإ مكح



 ةيملعلا ةكرحلا طاشن جئاتن

 :رومأ ةثالث ىف جئاتتلا هذه رصحنت

 :ميلعتلا رود ىلإ بالطلا دوفو - الوأ

 دفوو . .بالطلا بولق اهيلإ بذجي نأ هنأش نم بالاطلا ىلع بتاورلا ءارجإو

 ةيملع ةبعك مهأ رصم تحبصأ ذإ اهريغو رصم نم ميسلعتلا رود ىلإ بالطلا

 .هيالطو ملعلا وبحم اهيلإ جحي ةيمالسإ

 :ءايدألاو ءاملعلا ةرثك - ايناث

 نييلوصألاو ةعبرألا بهاذملا ءاملع نم رفاولا ددعلاب رضعلا رخز ذإ

 .مهريغو نيخرؤملاو ءابدألاو نييوغللاو نييوحنلاو

 «ظعولاو سيردتلاو ىوتفلاو فيلأتلا ىلإ ءاملعلا ءالؤه نم ريثك طشن دقو

 .تارظانملاو تارواحملاب اوفغشو «ةباثكلاو ءاضقلا بصانم اولغشو

 ال رضح نم ناكف ىرخفلاو وه رظانت هنإ) :ةرهاقلا ىف دولوملا ىشكارملا دمحم

 .«امهترابع ةعرسل هنالوقي ام مهفي .
 :ةيفيلأتلا ةكرحلا طاشن - اثلاث

 ' ىقابلا رثآلاو ةدلاخلا ةرمثلا ىه ذإ ىملعلا طاشنلا جئاتن :مهأ نم ةكرحلا هذه

 مولعلا ىلع اًركرم لاثملا ليبس ىلع ةفلتخملا مولعلا ضعب مالكلاب انه لوانتأو
 ملو ءاهادع اميف لوقلا لمجاسو «هددصب ىنإ ثيح (فرصلاو وحنلا) ةيوغللا

 الاصتا رصعلا كلذ ىف ماشلاو رصمب اولصتا نيذلا نيفلؤملاب الإ ماقملا اذه ىف نعن

 . ةفيظولا وأ ةرايزلا وأ ناطيتسالا لثم ام
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 :تاملؤملا

 وهو  كيلامملا رصع لالخ ىف رصم ءاملع تافلؤم نإ:انلق اذإ غلابن ال

 مهضعب نأ لوقن ام ىلع اليلد انبسحو «فالا ةدع غلبت ماع ةئامثالث نم لقأ

 نإ :ليق دقف «ىطويسلاك لئاسرلاو بتكلا نم تائم فَّلأ هدحو هنأ هنع فرع

 ىلع تبرأ هتافلؤم نإ :ليق دقف «ىنارحلا ةيميت نباكو «ةثامتس ىلع تبرأ هتافلؤم

 .كلذ ريغو .ةئامسمخ

 روكذملا رصضعلا ىف ةيرصملا بتكلا رود المت تافلؤملا هذه تناك بير البو

 نيطالس مكح اولازأو ه7 ماع ىنامثعلا حتفلا ءاج املف .ميلعتلا رود راوجب

 ام اولمحو .تافلؤملا كلت اهتمدقم ىفو اهسئافنو دالبلا رئاخذ اوبهن كيلامملا

 ةبابص الإ رصم ىف قبي ملو «مهبتك رود اهب اولّمجو مهدالب ةمصاع ىلإ اولمح
 راد ءاشنإل ةاونلا ىه ةبابصلا هذه تناكو «كانهو انه ةرثعبم ةئيلملا سأكلا كلت نم

 .ليعامسإ ويدخلا دهع ىف ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا

 .«ىكولمملا رصعلا وهو اهفيلأت رصعو ةيرصملا تافلؤملا هذه ىلإ دعنلف ءدعبو

 - :ةيخيراتلا تافلؤملا نمو «عستي ال ماقملا ثيح ةرصتقم ةلثمأ نركذأسو

 ةثامئامث نم رسثكأ هيو ه١ ماع ىفوتملا ناكلخ نبال نايعالا تايفو ١

 . ةمجرت

 رفعج نيدلا لامك فيلأت . ديعصلا ءابجن ءامسال عماجلا ديعسلا علاطلا
 نم رثكأ هب لفاح مجعم وهو هال54 ماع ىفوتملا ىوفدالا بلعث نبا

 ش .فلؤملا ىرصاعم نم ديعصلا مالعأل ةمجرت

 دمحم رداقلا دبع نب دمسحأ دمحم وبا نيدلا جات هفلؤم  ةاحنلا خيرات - "“

 .هال 54 ماع ىفوتملا موتكم نبا

 وهو ه4 ماع ىفوتملا ىدفصلا نيدلا حالصل وهو «تايفولاب ىفاولا - :

 .ادلجم نيسمخ وحن ىف

 ةعبرأ وهو «ىنالقسعلا رجح نبال ةنماثلا ةثاملا نايعأ ىف ةنماكلا رردلا

 بسح ةيترسم ةئاملا هذه مالعأل ةمجرت فلأ نم رثكأ ىلنع ىوتحت ءازجأ

 . كلذ ريغو «فورحلا



 ش :راثآلاو ططخلا خيرات

 :تافلؤملا نمو «عضاوملاو ندملاو دالبلا نع تثدحت ىتلا تافلؤملا ىهو

 نيدلا ىبحم اهفلؤم :ةرهاسقلا ةيزعملا ططخ ىف ةرهازلا ةيهبلا ةضورلا -
 .ه97 ماع ىفوتملا رهاظلا دبع

 ىدنشقلقلا نيدلا باهش هفلؤم :برعلا مالك ةفرعم ىف برالا ةياهن - "
 .هم١17 ماع ىفوتملا

 ىزيرقملا نيدلا ىقت هفلؤم :راثآلاو ططخلا ركذب رابتسعالاو ظعاوملا -
 . ءازجأ ةعبرأ وهو ه858 ماع ىفوتملا

 :ةةينيدلا تافلؤملا

 ءاملعلا ىنتعاو دالبلا ءاجرأ ىف ةيمالسإلا حورلاو ةينيدلا ةعزتلا ترس دق

 :لاثملا ليبس ىلع كلذ نمو .فيلأتلاب

 .ه713/5 ماع ىفوتملا ىوونلا نيدلا ىيحم هفلؤم :ةضورلا -

 .ه00٠8 ماع ىفوتملا زيزعلا دبع نب هللادبع نب مارهب ةفلؤم : لماشلا -

 هال ماع ىفونملا ىنارحلا ةيمسيت نب نيدلا ىقتل  ةيرصملا ىواقفلا

 .ةريثكلا بتكلا نم كلذ ريغو.تادلجمم ةعبس وهو
 . ش ميركلا نأرقلا رهستن

 ىفوتملا ىنيريدلا دعس نب دمحأ زيزعلا دبع هفلؤم . ميركلا نآرقلا ريسفت ١
 .ها51/ ماع

 خيش .نايح نب نيدلا ريثأل .بيرغلا نم نآرقلا ىف امب بيرالا فاحتإ  ؟
 .بتكلا نم كلذ ريغو.هال404 ماع ىفوتملا ..ىدارملا

 0 ءتاءارقلا
 .هال44 ماع ىفوتملا ىدارملا مساق مأ نب نسحلا هفلؤم :ةيبطاشلا شل ١

 نيدلا سمش عضو نم ديوجتلا ملع ىف ةموظنم ىهو - ةيرزجلا ةمدقملا -
 .(١)0كلذ ريغو . .هم77 ماع ىفوتملا ىرزجلا

 . قرر دومحم ذاتسألل كيلامما ليطالس رصع عجار (1)



 ظ ةيبرع تافلؤم
 سوفن ىف دجلا راث «نيدلا ءاملع سوفن ىف دجلا تراثأ ىتلا حورلا سفنب

 هنف ىف اًمامإ ربتعي نم مهنم ءالجأ ءاملع اهيف غبنو ءاهنونف عيمجب ةيبرعلا ءاملع

 نيدلا مهفل تاودألا مهأ « ىقبتسو لازت الو تناك ةيبرعلاو .هتدام ىف ةودقو ا

 ابيرغ نكي مل كلذل ؛ نيدلا ءاملع اهيلإ امس ىتلا ةقومرملا لزانملا كلت ةغللا ءاملعل

 ةغللا ىلإ اوئيفي مث «ةعيرشلا مولع ىف الوأ اوغبني نأ ىلع ءاملعلا صرحي نأ

 . ةيانعلاب اهودهعتيف اهنونفو

 الحس اهلئاسم نم هنودو هفلأ ام هسفنل لجسو ,دافأو داجأف اهب عولوو اهيف

 ١ . دلاخ

 :فرصلاو وحنلا بتك

 بيصنب ةيائعلا نم تيظح ىتلا ةيبرعلا نونئف ةمدقم ىف فرصلاو وحنلا لعلو

 .ذاذفأ لاجر امهب فرعو « ةميق رافسأ امهيف تعضو دقف «رفوأ

 «عئار ركتبمب الو عتمم ديدجب اوتأي مل ءرصعلا اذه ىبوحن نأ ركتن ال نحنو

 لالدتسالاو .هدعاوق هيجوتو وحنلا لئاسم حيضوت ىف تلذب مهدوهج ىراصقو

 وأ حرشلا اذه حرش ىلإ مث !هحرش ىلإ مث نوتملا عضو ىلإ مهضعب احنو

 ةيشحتلا تدازو «هقفلا بتكب نيدلا ءاملع لعفي ناك امم طغ ىلع كلذو «هراصتخا

 ىف ريفو جاتن هلك كلذ نم جتن ىتح «هوحنو اهيلع كاردتسالاو «تافلؤملا ىلع

 .فرصلاو وحنلا : نيتداملا نيتاه

 ةيصخسش هثوحب ىف هل تناك مهضعب نأب هيونتلا نم اصانم ىرن ال اننأ ريغ

 ةظحالملا قيقد «ماملولا لماك .مهفلا قيمع هتدال قوذلا نسح ناك هنأب انرعشت ةوقو

 .ليلعتلاو هيجوتلا ديدج «ةنزاوملاو



 نبا هيف لاق ىذلا ةمالعلا كلذ .ىرصملا ماشه نبا ٠كلذل ةلثمألا لضفأو

 نبا هل لاقي ةيبرعلاب ملاع رصمب رهظ هنأ عمسن برغملاب نحنو انلز ام» :نودلخ
 1 .«هبوبيس نم ىحنأ ماشه

 لامج اهسأر ىلعو قرشملاب سلدنألا ءاملع ةيلاج ىلإ .ماقملا: اذه ىف ريشنو

 «سربيب رهاظلا كلملا دهع ىف ماشلا دالب ىلإ دفو ىذلا ىسلدنألا كلام نب نيدلا

 ليهستلاو ةيفلألاك «هتاموظنمو هبتك مهنيب ترشتناز . ءاهئانبا نم نوريثك هل ذملتتو

 . .فيلأتلل (روحم تذختا ىتلا ,يتكلا ةمدقم ىف امهالكو

 اهلاجر ضعبل ذملتتو رسم ىلع دفو لقف .ىسلدنأالا نايسح وبأ كلذكو

 ..مهنم دافأ امك هنم اودافأو «ىدارملا مساق مأ:نياك اهلاجر ضعب هل ذملتتو

 .:لاثملا ليبس ىلع نيتفلا نيذه ىف لئاسرلاو تافلؤملا نم. اضعب كيلإو
 اًنيب 7070٠ نم رثكأ ىف ةزوجرأ ىهو ةيفاشلا ةيفاكلاو ليهستلاو ةيفلألا

 نبال لاغيفألا ةيمالو:وموتخملا كفو موظنملا كبسو هتيفلأ اهنم صخل
 ش .ها1/17 ماع ىف ةوتملا ٠ كلام .

 «يناعملا فورحا - ىف ىنادلا ىنحلاو «ةيفلألا حجرشو 6 ُ يتلا حرش 3

 باب حرشو «باربعإلا نم لحم اهل نوكت ال ىتلا لمسجلا ىف ةلاسرو 03

 ىف ليلخلا دضقملا حرشو ةيبطاشلا نم ةزمهلا ىلع ماشهَوأ ةزمدع ْفقو 0

 ىلا جاجا ةدعو ايا ةدامع عتق وخز دصفلاو ,ليلخلا ملغ حرش 0

 روذشو «ىدصلا: لبو .قدنلا رطقوا «بيزاعألا 'بتك نلعب تيلي ىنغمف 0
 دقومو «ةيبدألا ةضورلاو «ريغصلا .عماجلاو كلاسملا حضوأّو .ءبهذلا <00

 ىفوتملا ىرصملا ماشه نبال «بارعإلا دعاوق نع بارعإلاو ؛ناهذألا
 هالك ١١ ماع 00

 ما 4 ماع

 000 يل ا



 .هالالال 7 ىفوتملا ىونسألا

 0000 ماع ىفوتملا ىدرمزلا

 دمحم بحم نيدلا بحم شيجلا رظانل ءليهستلا حرشو ةيفلألا حرش - ١

 .هالال4 ماع ىفوتملا ىبلحلا مئادلا دبع نب دمحأ نب فسوي نبا

 .هال47 ماع ىفوتملا ىتربابلا نيدلا لمكأل «كلام نبا ةيفلأ حرش - 4

 ماع دنهلاب ىفونملا ىنيمامدلا نيدلا ردبل «بيبللا ىنغم ىلع ةيشاح 8
 ./87ا/

 «ةيمورجآلا حرشو «حيضوتلا نومضمب حيرصتلاو «ةيوحنلا زاغلألا - ٠

 .ه0260-9 ماع ىفوتملا ىواجرجلا ىرهزألا دلاخل «ةيفلألا بارعإو 0

ىف رئاظنلاو هابشألا «ةيفلألا حرش ىف ةيضرملا ةجهبلا - 5 1
 ةديرفلاو ءوحنلا 

 لوصأ ىف حارتقالاو «ةيفلألا ىلع تكتلاو طنخلاو فرصلاو وحنلا ىف

. . : ىتفلا دهاوش حرشو «عماوهلا عمهو ءوحنلا
 نيدلا لالجل 

 .©20)ه١91 ماع ىفوتملا ىطويسلا

 :ضورعلا ملع

 :لاثملا ليبس ىلعف

 .هاا/ ماع ىفوتملا ىسلدنألا ىوحنلا كلام نبال ضورعلا ىف باتك ١

 ىنيمامدلا نيدلا ردبل «ضورعلا ىف روحبلا رهاوجو «ىفاوقلا باتك ؟

 ,( )ا ماع ىفوتملا

 كل

 تيا . عجرملا سفن (1)
 5 ١ ١



 :ةهالبلا مولع

 ءامومحم اًجوضن رصعلا اذه لبق تجضن اهنأ فورعملاف ةغالبلا مولع امأ
 برو اهعاونأ هجوو اهلئاسم ه١417 ماع ىفوثملا ىناجرجلا رهاقلا دبغ بذه دقف

 «مولعلا حاتفم هباتك ىف ريخألا اهبلاق ىف ةغالبلا ملع عضوف .ده177 ماع ىفوتملا
 ىلعو راصتخالا وأ ليصسفتلاو حرشلاب هؤاملع :لغتساف ىكولمملا رصعلا ءاجو
 ها ماع ىفوتملا نمحرلا دبع. .نب دمحم وهو ىنيوزقلا نيدلا لالج مهسأر

 ليبس ىلع تافلؤملا ضعب ركذأسو « ىكاكسلا باتك نم حاتفلا صيخلت عضوف

 :لاثملا

 ىبهذلا نيدلا سمشل .ىنكلا درس ىف ىنتقملاو .ىنكلا ىف لجرتسملا ١
 .ها/44 ماع ىفوتملا

 ىنالقسعلا رجح نب نيدلا باهشل .ىرشخمزلل ةغالبلا ساسأ رصتخم - ١
 هر ماع ىفوتملا

 ىف نامجلا دوقعو .ةغالبلا ىف صيخلتلا ىلع تكن وهو .حاصفولا - *

 ىطويسلا نيدلا لال «حاتفملا صيخلت تايبأ حرشو «نايبلاو ىناعملا
 ,.(١)ه١١41 ماع ىفرتملا

 :ةعماجلا بتكلا

 .هالاآ ماع

 ىكبسلا نيدلا جاتل :ةيعفاشلا مالعأ مجارت ىف وهو :ةيعفاشلا تاقبط - ؟
 .هالال١ ماع ىفوتملا

 نبال :روهدلا عئاقو ىف روهزلا عئادبب فورعملا وهو «سايإ نبا خيرات - ؟

 .(0)ه ماع ىفوتملا سايإ

 . قرر دومحم ذاتسالل كيلامملا نيطالس رصع )١(

 . مجرملا سفن (؟)



 :ىلع لمتشيو

 كيلامملارصع ىف ةاحئلاو وحنلا.رصم نع ةذيبن

 .مساق مأ نيبال نيرصاعملا
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 رصف

 هلاوحأو همكح مظن اهيف تلوانت ىكولمملا رصعلا نع ةزجوملا ةصالخلا دعبو
 نبا هفنك ىف شاع ىذلا رصعلا ثيح «ةيملعلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 اهترهاقو رصم ىف شاع هنأ ءانتوفي ال . .هلاوحأ لك ىف هب رثأتو ىدارملا مساق مأ

 ةزجوم ةذبن درسأس كلذل ؛اهلين ءام نم برشو اهضرأ شرتفاو ءاهئامسب لظتساو
 :لوقنف اهلاوحأو اهوجو رصم نع

 ةيضرلا ءاهوج لدتعملا ءاهؤامس ةيفاصلا ءاهتبرت ةبيطلا :لينلا تنب رصم

 تبحاص ءاهنود ىلاوتت روصعلا اهب ترم ءاهبانج بحرلا ءاهلهأ حمسلا ءاهتايح
 ىريح ثادحألا اهب تربعو «هتأشن ذنم نمزلا تقفارو ءاهعلطم ذنم سمشلا

 ؛اهنيقيب ةنئمطم اهناميإب ةثداه تناك رصم نكلو ءاهفورصو اهرّيغ ةرثك عم ءاهنود
 .ءزهلا نم اباوثأ فورصلاو ريغلاو ثادحألا هذه ىلع علخت نأ ولأت نكت مل كلذل

 نم ءاقبلا نأو ءاهبناج ىف دولخلا نأو ءاهل ةبقاعلا نأ تنمآ نأ ةيرخسلا نم ةيدرأو

 طاسبب هبشأ اهمامأ اهنإف «مايألا نحمو نمزلا ىداوع نم اهنود ام امأ ءاهبيصن

 اذإف ءمهصصق ضعبب انيح سانلا نوهكفيف نولذبتملاو نوجار هلا هب نيعتسي روشنم
 رخآ اطاسب مهريغ رشنيف ءوهللا طاسب اووط «مهترتف تهتناو مهتنوآ تضقنا ام

 . هذه نيبو «نامزلا رحب ىف ةبخاصلا جاومألا هذه نيب .كيلاود اذكهو ءاديدج

 ةايحلا صصق نم ىتش اناولأ رصم تدهش «ىلايللا وج ىف ةقحالتملا فصاوعلا

 ءاهناجلوص ىلع اهديب ضبقتف ومسلا نم لهأ هل ىه ام ىلإ ومست انآ ءاهلثمو
 «بوطخلا اهرواعتتو «ثادجألا اهددهت انآو ءاهيهنب نوهتنيو ءاهرمأب سانلا رمتايف

 امب اهتوسق رهقتو «نيل نم اهل بهو امب اهتدش مزهتف «ةفصاعلا مامأ ةمساب ىنثنتف

 .ةعداولا ةيقابلا رصم ىه ىهو «فطل نم هتحنم

 اًذاذفأ جرخت نأب ةريدج ىهف .خماشلا دوطلاك اذكه رصم تناك اذإو

 مهتوق اودمتسا ءالؤهف ءهريغو ىدارملا مساق مأ نبا لثم اهريغو ةغللا ىف الابشأو

 .اهخانمو اهثداوحوؤ اهوجب اورثأتو اهتوق نم



 ةينغلا ةيبرعلا ةغللا ءالعإ لجأ نم داجلا لمعلا ىلإ مهزفحي نأ ىعدأ ناكف

 .اهيناعمو اهبيلاسأو اهظافلأب

 كيلامملا رصع ىف ةاحنلاو وحنلا

 ةدحاو ةيار امهيلع قفخت نيتلقتسم انناك ةنوآلا هذه ىف ماشلاو رصم نإ
 ةرهاقلا اوذختاو ه4 ةنس نييبويألا دعب امهرمأ اولو نيذلا كيلامملا اهلمح
 ش .مهكلم ةدعاق

 لامكتسا نولواحي ءالخد مهنألو .مهباسحأ صقنب مهروعشل كيلامملا ناكو .

 ةماسج مهيلإ ابجوم دادغب ثداح ناك مث «دالبلل عفنلا رمثي ام سرغب مهتباهم

 ملو «بعشلاو نيدلا ةغل اهنأل «ةيبرعلا ةغللا اورصانف ءمهلهاك ىلع ىقلملا ءبعلا
 © بيبحتو «ىمسرلا ةلودلا ناسل اهدامتعا نود ةيسكرسجلاو ةيكرتلا مهتيسنج لحت
 كيلامملا نكمت مث .مهدالب ىف قارعلا دجم اوديعتسيل ءاهئاول عفرو اهرشنل اهئاملع

 راضتحالا ىف ذئتيح قارعلاو ءماشلاو رصم ىف ديلاقملا ماغز ىلع ضبقلا نم
 هيف نوشيعي اًنطوم مهمامأ اوفلي مل امهءاملع نأو «لاوزلا لينبس ىف سلدنألاو

 نم دالبلا رافقإ اوأر دق ءاملعلا نأو .مولعلا رشنو ءودهلا نم مهاغتسبم نودجيو

 بتكلا لج بهذ دقو» :دهعلا اذه ءاملع نم وهو ىطويسلا لوفي .ةيبرعلا بتكلا

 "نم ةغللا ىف نآلا ةدوجوملا بتكلا نإ ثيحب مهريغو راتتلا نم ةنئاكلا نتفلا ىف

 .(دحاو لمج لمح ءىجت ال نيرخأتملاو نيمدقتملا فيناصت

 ىلع ليلد ناك ام ايأ هنأ الإ ولغلا نم ءىش مالكلا اذه ىف ناك امبرو

 ام ءايحإب مهيلع ىضقي مهقانعأ ىف نيدلا بجاوو ؛ةراسخلاو صقنلاب مهساسحإ
 ءلوغملا هجو نم اورف نيذلا ةقراشملا ضعب مهنيبو «نيدلا ةغل مولع نم .سرد

 تبهف ءديعب دهع نم نيرطقلا اودرو نيذلا نييسلدنألاو ةبراغملا نم ريفغلا مجلاو

 .وحنلا اهتمدقم ىفو ءاهمولع ىف ةبيط ةكرح

 ءابوحلل كاسمإ اهيف ناك ىتلا ةكرحلا هذه دامع نإ :لوقن نأ :فاصنإلا نمو

 حورشلا ترثك ىتلا ىسلدنألا كلام نبا ةيفلأف «برسغملاو سلدنالا ةيلاج ىه امنإ
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 لحارم ىلع اهتسارد تعزوت ىتلا ىه ءاهلوح نيرطقلا ىف نوفلؤملا فاطو ءاهيلع
 .ةيفاشلا ةيفاكلا اذكو ءاعاستاو راصتخاو ةبوعصو ةلوهس اهحورش رابتعاب ميلعتلا

 ةرهاقلا ةصاخبو نيرطقلا بلغأ ىف وحنلا ةسارد تضاف رصعلا اذه ىفف

 قبي مل ىذلا ضيرملا جالعب هبشأ اهرمأ لوأ ةساردلا تناك دقو ءبلحو قشمدو

 ' .راهدزالا نم دقف ام ةداعتسا اهبسكأ دق ريدقتلاو بيغرتلا نكلو «ءامذلا الإ هيف
 ةكرح تظشنو .برغملاو قرشملا ىتبكن دعب ملعلا اذه دوجو اوظفح ةذباهج رهظف

 .اهيلع لابقإلا ديازتل فيلأتلا

 جردتلا مهتافلؤم ىف نيفلؤملا بلغأ ىخوت نأ طاشنلا اذه رهاظم نمو

 ' نيب اهيف اوعمجف «هتنمو داشو ئدتبم نم نيبلاطلا ردق فالتخال ءاهيف عيونتلاو

 مساق مأ نباو كلام نبا عنص امك عفنلا ميمعت ىف اًبح .طيسو طيسوو زج

 .ىطويسلاو ماشه نب

 .ديدج ءاجا هيلع ارط دق دهعلا اذه لالخ ىف همومع ىلع فيلاتلا

 «تالوطملا ىف امل اهباعيتسا عم نوتملا نوئشني نوفلؤملا قفط دهعلا اذه ىفف
 حورشلا ىلإ ةجاحلا تسم انه نمو ,ءمهتردق تعسو ام اهزاجيإ ىلع نولمعيو

 نبا ةينفاكو كلام نبا ةيفلأ حورش اذهل ةلثمألا برقأو ءىشاوحلاب تللج امبرو
 ىشاوحلا ضعبو . .بجاحلا

 الإ اهبعي مل ةيوحنلا ةهجلا نم ةملعلا ةداملا ةريزغ تناك ىتلا تافلؤملا هذهو

 تاملكلا نم ريثكل ةيبرعلا تاجهللا نايب ةرثك :نم ىشاوحلاو حورشلا نم اهباش ام

 ةيوحنلا ءارآلا براضتل هيجوتلاو ليلعتلا نمو «قيثو ببسب ةغللا دقف ىلإ تمي امب
 ةدام نم ةيوحنلا ةدعاقلا ذخأ مهتلواحم نمو ءوحنلا ىلع لئاطب دوعي ال امم
 .ةلالدلا ىف روصق ةرابعلا ىف نوكي ام اريثكو هيلع قلعملا باتكلا

 ىلإ لازي ال اهلجو .ءتافنصملا هذه نساحمب بهذت مل تانهلا هذه نكل
 نم راثكإلا ىلع مهل لماحلا نأ رهظيو «مهراظنأ حمطمو وحنلا بالط داتع انموي
 .وحنلا بتك نم عاض ام ىفالت ةعرس ىف مهبح نوتملا

 اولهسي ىكلف «مالكلا زجوم ىف دعاوقلا نم رشك ام عمجب ةليفك نوتملاو
 . مهل ادب جالعك اهوفنص ديلا ةضبق ىف نفلا اذه تاتش عمج نيبغارلا ىلع

 ضن



 «ةنونكملا تاردخملا هذه عانق فشكت حورش نم دب اذه دعب نكي ملف
 ىشاوحلا ضعب تناكف اهيف لمجأ امل اليصفت حورشلا ىضتقت دق ىلاتلابو

 ةيشاح ىرت املقو ءحورشلاو نوتملا دهع هتيمستب كيلامملا دهع .ردجأ امف

 ملعلا اذه نع ةفرصنم ىرخألا ةيمالسإلا راطقألاو: كلذ 'لك .. .مهنم فلؤمل

 اهب اهطبرت الو اهمولعو ةغللا ىلع ونحن ال كولم نم ملظلا رين تحن حزرت «هريغو
 ٠ . بابسأ

 مهيلع هانيع عقت داكت ال دهعلا اذهل نييوحنلا خيرات تاحفمل علاطملا نإف

 امهب نيدولوم وأ امهيلإ نيحزان اهإ.نيرطقلاب نينطاوتم الإ
 حنلا نيب ةلصلا تعطقنال دمألا اذه ىف نارا الو هنأ هيف ةرم ال امف

 .«١)رخآ ماظن“ هل ناكلو هثيدخو هميدق

 مساق ما نباب فورعملا ىدارملل نورصاعملا
 ىذلا « كيلامملا رصع ىف شيعي .مساق مأ نباب .فورعملا ىدارملا ناكالل

 ةاحنلا ءالؤه ضعب نع ةزجوم ةذبن ركذأ نأ تيأر ..حورشلاو نوتملا دهعب رهتشا

 ءاهيلإ نيحرانلا نم مأ رضم ديلاوم نم اوناكأ ءاوس . مديشاق' مأ نبا اورصاع نيذلا

 . مهتايفو ىف ىنمزلا بيترتلا كلذ ىف ايعارم
 ".مهرظانيو ءالؤهب عمتجي هنأ ىلع لدي ام ىلع رثعأ:مل ىننأ ملعلا عم

 .نايح ىبأ هخيش نع ىقلت دق ناك مهضعب نأو «رصعلا وه مهنيب طبارلاو

 :ىسقافسلا نيدلا ناهرب - ١

 ىكلاملا ىسبقلا مساقلا ىبأ نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ وه :هبسن
 .نآرقلا با رعأ بحاص «ىوحنلا ىسقافسلا قاحسإ وبأ نيدلا ناهرب ةمالعلا

 عيسم 3198 ةئس دودح ىف دلو : :ةنماكلا رردلا ىف رجح نبا لاق ::هدلوم

 .ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبسو

 .(ىطويسلا رهزملا» :فرصتب وحنلا ةأشن )١(
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 ىف هقفت ىتح ءاملعلا ةقلح ىف سلجو «ةفلتخم نكامأ ىف لقنت :هتايح نم

 مارحلا هللا تيب دصق مث «نيدلا رصان اهخيش نم ةياجبب عمسف هقرط باب لك
 مث .هملع نم هتبعج ألمو نايح ىبأ خيشلا ىلع ذخأو «ةرهاقلا مدقو «جحف

 هليوجتل ناكو «ريثك قلخو لامكلا تنب بنيزو ىزملا نم عمسف قشمد ىلإ هجوت

 ذإ «هسفن ىف بيط رث ئأ اهئاملعو اهلهأ نم ملعلا هعامسو اهيف هلقنتو نادلبلا ىف

 .هردق العو رهتشاو ةيبرعلا ىف عرب

 «ريخلا نم هللا هحنم ام اقفنم مهيلإ اددوتم سانلل اًبحم الضاف ناك : هتافص

 .ةفرعملاو ملعلا لجأ نم هاقلي بعت لكب ىضري

 ةئامعبسو نيعبرأو نيتنثا هال47 ةنس ةدعقلا ىذ رشع نماث ىف تام :هتافو

 .ةرجهلا نم

 :لحرملا نبا - ؟

 ةمعن نب زيزع زعلا ىبأ نب فسوي نب زيزعلا دبع نب فيطللا دبع وه :هبسن
 نيدلا باهش ةمالعلا لحرملا نباب فورعملا ىعفاشلا «لصالا ىنارسحلا ةلاوذ نبا

 .نيدلا زع نب جرفلا ابأ ىنكي ىوحنلا
 .مهريغو ىنسحملا باهشو ىركبلا ىلعو ىبوبحلا نبا نم عمس :هتايح نم

 عماجلاب ردصتو «هثيدح نم اءزج عفار نب نيدلا ىقت هل جرحخو هسفنب أرقو
 لاحرلا عيبي هوبأ ناك :تاقبطلا ىف ىونسألا لاقو «سانلا هب عفتناو «ىمكاحلا

 نايبلاو ىناعملاو ةغللاو وحنلا ىف الضاف ناكو لحرملا نباب ىمس كلذف ء.لامجلل

 .«كلام نبا ةيفلأ اصوصخو ةيبرعلاب ىنتعا ,بتكلا ىف ارجات ناكو «تاءارقلاو

 تيبثتلا ديدش ناكو «هنم ةرهاقلاو بلحب ةعامج اهذخأف اهأرقو ءارهام اهيف ناكف
 . لقنلا ىف

 فرعو هب هون ىذلا وهو مشاه نب نيدلا لامج خيشلا هنع ذخأ دقو

 هنامز ىف مسالا ناك :لوقيو «هريغو نايح ىبأ ىلع هلضفيو هيرطي ناكو ءهردقب
 هاثرو غئاصلا نب نيدلا سمش خيشلا هنع ذخأو «لحرملا نباب عافتنالاو نايح ىبأل
 :اهلوأ ةدحوملا ءابلا ةيفاق ىلع ةديصقب تام امل

 باّصُم هْيف رع بيصم ىف ْلْقَذ باش َدْمَب ضقناو ءالضفلا امس
 ضنا



 دهازلا ىفونملا هللا دبع خيسشلا نأ «غئاصلا نب نيدلا سمش .خيشلا ركذو

 .ةمتخ هيلع أرقو «هنفد ةليل هدنع تاب .ءروهشملا

 نيعبرأو عبرأ <, ةئس مرحملا ىف ذةرهاقلاب لحرملا نبا تام :هتافو

 .(7نيعبرألا زواج دقو «ةرجهلا نم ةئامعبسو

 ظ 2 :ىتامكرتلا نبا - ؟

 ىنيدراملا ناميلس نب ىفطصم نب ميهاربإ نب نامثع نب دسحأ وه :هبسن

 . نيدلا جات ىضاقلا ىفنحلا ىنامكرتلا نباب فورعملا لصألا

 سماخلا تبسلا ةليل ةرهاقلاب دلو . ةنماكلا رردلا ىف رجح نبا لاق .:هدلوم

 . ةرجهلا نم ةئامتسو نينامثو ىدحإ 4١ ةجحلا ىذ نم نيرشعلاو

 بصانم ىلوو. «مهتاقلح ىف سلجو «ءاملعلا ىدي نيب بلقت :هتايح نم

 ىف فنضو «مكحلا ىف بانو ىتفأو سردو ملعلا عاونأب لغتسشاو ةلودلا ىف ةماه

 خيشلا نم عمسو «ةئيهلاو قطنملاو ضورعلاو ةيبرعلاو ثيدحلاو نيلصألاو هقفلا

 تاقلح ىف سلجو ريثكلا هنم عمسو ثدحو «راجحلاو فاوصلا نباو ىطايمدلا

 : 1 . هبسردا

 حرشو (؟) .ىرارلا نيدلا رخف مامولل لصحملا ىلع هقيلمت )١( :هتافنصم |

 عماجلا حرشو (5) .هقفلا ىف ةصالخلا ىلع قيلاعت ةثالثو (1 .«يجابلل بختتنملا

 هقيلعتو () .صضتئارفلا ىف تافنصمو (5) «ةيادهلا خرشو (8) .«هقفلا ىف ريبكلا

 حرشو (4) ءروفصع نبال برقملا حرشو (8) ءوحنلا ىف بجاحلا نبا ةمدقم ىلع

 باتكو )١١( «للحملاو قبسلاو ىمرلا ماكحأ باتكو )٠١( «بجاحلا نبا ضورع

 )١7( «قطنملا ىف ةيسمشلا حرشو )١7( ءةيميت نبا ةلأسم ىلع ةيلجلا ثاحبألا

 .هتمجرت ىف ىفقملا ىف ىزيرقملا كلذ ركذ - ىقرخلل ةئيهلا ىف ةرصبتلا حرشو

 نيعبرأو عبرأ 744 ةنس ىلوألا ىدامج لئاوأ ىف ىنامكرتلا نبا تاما : هتافو 0

 .©0ةرجهلا نم ةئامعبسو

 .778 ص نك ةيعفاشلا تاقبط - ”ص حج ةنماكلا رردلا )١(

 .١7ٍص اج رردلا - 18١ص ىطؤويسلل ةاعولا ةيغب (؟)
: 0 77 
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 :ىنامركلا نيدلا ماوق - 4

 نب دمحم وبأ نيدلا ماوق لهس نب دمحم نب دمحم نب دوعسم وه : هبسن

 .ىفوصلا ىفنحلا ىنامركلا نيدلا فرش نب نيدلا ناهرب

 نيثكسو عبرأ 153 ةنس دلو : ةنماكلا رردلا ىف رجح نبا لاق :هدلوم

 1 .ةرجهلا نم ةثامتسو

 سلجو «شيعلا ىلع انوعو قررلل ابلط نادلبلا ىف لقنتو بلقت : هتايح نم

 . هتيبرعو هملعب مهلغشو « سانلا دافأو مهنم دافتساو دالبلا هذه ءاملع تاقلح ىف

 لوصألاو هقفلا ىف رهمو دالبلا كلت ىف لغتشاو :ةنماكلا رردلا ىف لاق
 لغشو ةرهاقلا مدق مث «هلئاضف ترهظف قشمد مدقو ءاناحب راظن ناكو «ةيبرعلاو

 . ملعلاب سانلا

 هنع ذخأو « ةرابعلا حيصف .مظنلاو ةيبرعلاو هقفلاو لوصألا ىف ارهاب ناكو

 . عفار نباو ىلازربلا

 نم ةثامعبسو نيعبرأو نامث ال58 ةنس لاوش فصتنم ىف تام : هتافو

 . 23)ةرجهلا

 :ىوحنلا موتكم نب دمحأ - ©

 نب دمحم نب دمحأ نب موتكم دمحأ نب رداقلا دبع نب دمحأ وه : هبسن

 - .ىوحنلا ىفنحلا دمحموبأ نيدلا جات ىسيقلا دمحم نب ميلس

 نيتنثا 5887 ةنس ةجحلا ىذ رخآ ىف دلو :ةنماكلا رردلا ىف لاق :هدلوم

 . ةثامتسو نينامثو

 ابأ مزالو «ساحنلا نب ءاهبلا نع وحنلا ذخأ ءاعراب ايوحن ناك : هتايح نم

 «ةغللاو وحنلاو هقفلا ىف مدقتو «هريغو ىجورسلا نع ذخأو ءاليوط ارهد نايح

 )١( هج رردلاو 9” ١ص ىطويسلل ةاعولا ةيغب ص١١6١.



 برقأ بيعلا ىلإ مهسانأ تربك ام دّيَمِب ثيدحلل ىعامس باعو
 ع م 8 : :
 بئلطتي اعماس ودغيو حوري ةريثك مولع ىف مامإاولاقو

 .همجعم ىف هركذو عفار نبا هنم عمس دقو «ةريزع هنع ةياورلاو

 باتك هلو (7) ..ةغللا ىف مكحملاو بابعلا نيب عمجلا )١( اهنم : هتافنصم
 ةدوسم اهنع تام هنأكو «تادلجم ةرشع «ةاحنلاو نييوغللا رابخأ ىف هانتملا عمجلا

 نبا ةيفاك حرش (5) .هقفلا ىف ةيادهلا حرش (9) ردم. رذش هنع تقرفتف

 نم طيقللا ردلا (97) « .حيصفلا حرش (5) «بجاحلا نبا ةيفاش حرش (0) «بجاجلا

 «ىرشخمزلاو ةيطع نبا عم نايح ىبأ ثحابم ىلع هرصق نادلجم ٠ .طيحملا رحبلا

 لاق  ةيدومحملا ىف هطخبب  دباوألا ديقب اهامس «تادلجم ةثالث ةركذتلا )0(

 انك امك اهنم عافتالا ىلإ هللا انداعأ ةيدومحملا نم هطخب اهسيلع تفقو : ىطويسلا

 .هلآو دمحمب .اييرف

 ش ل رجلا نم ثادعبسو نيعبرأو

 :ىناهبضألا نيدلا سمش - ١

 :نب ركب ىبأ نب دمحم نب دمحأ نب نمر لادبع نب دومسحم د وه : هببسن

 . ىناهبصالا ءاتكلا" وبأ نيدلا نسمش ىلع

 . ةئامتسو نيعستو عبرأ 5568 نابعش ىف دلو : ىطويسلا لاق : هدلوم

 «نادلبلا ىف لوجتو ,نونفلا ىف مدقتو زيمتو رهمو هدالبب لغتشا :هتايح نم
 عوسو“ .هلئاضف ترهبف قشمد مدق مث 0 «مهتاقلح ىف سلجو اهئاملع نم عمتساو 1

 ابكم. ًراهنو اليل ىومألا عماجلا مزالو « هميظعت يف غلابف ةيميت نبا ىقتلا همالك

 ةرهاقلا مدق مث «ةيحاورلاب ىناكلمزلا نبا دعب سردو ةبلطلا لخشو «ةوالتلا ىلع
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 هبكثرو ةفارقلاب هاقناخلا نوصوق هل ىنبو همجن عطسو هردق العو سانلا نيب رهتشاو

 .اهب اًحيش

 .داقتعالا حيحص تايلقعلا ىف اعراب ناك :ىونسألا لاق

 ناكو ,فيلكتلل اًحراط حالصلا لهأل اًبحم اً اص ناميإلا ىوق ناك :هتافص

 عيضيف ءالخلا لوخد ىلإ جاتحيف برشلا ىلإ جاتحي الثل لكألا نم (ريثك عنتمي
 .نامزلا هيلع

 «بجاحلا نبا ةيفاك حرش (1) ءاريبك (ريسفت فنص )١( :اهنم : هفيناصت

 (0) «.هعلاوطو ىواضيبلا جاهنم حرش (5) «بجاحلا نبا لوصأ رصتخم حرش ةرفز

 .كلذ ريغو «ضورعلا ىف ةيواسلا حرش (7) «ىتاعاسلا نبا عئادب حرش

 نوعاطلاب ةئامعبسسو نيعبرأو عست 7/589 ةنس ةدعقلا ىذ ىف تام : هتافو

 ١ . 210ماعلا

 :ىرصم ا ىدرولا نبا 0

 نيز مامإلا سراوفلا ىبأ نب دمحم نب رمع نب رفظم نب رمع وه :هبسن
 . ىعفاشلا ىبلح لا ىرصملا ىدرولا نب نيدلا

 نم ريشثك ىدي نيب لقنت «هيف اًناع وحنلا ىف اعراب امامإ ناك :هتايح نم

 وحنلاو هقفلا ىف عربو «هريغو ىزرابلا فرشلا ىلع أرقف « مهنع ذحلأو «,ءاملعلا

 أشن دق ناكو .ىوصقلا ةقبطلاو ايلعلا ةورذلا ىف همظنو «ملعلا ىف اًننفم بدألاو

 «ةزيزع هدذئنع ةياورلاو « سانلا نيب هلئاضفب رهتشا ىتح الضاف ناكو ءاضقلا ىلوو

 ىنعأ هنع انل ىور :ىطويسلا لاق «ىقشمدلا غياصلا نب رسيلا وبأ هنع ثدحت دقو

 .ةزاجإلاب ةعامج رسيلا ىبأ نع

 نبا ةيفلأ حرش (؟) ءريغصلا ىواحلا مظن ىف ةجهبلا )١( اهنم : هفيناصت

 بارعإلا ملع ىف بابللا (5) ءىطعم نبا ةيفلأ ىلع ةردلا ءوض (”) «كلام

 ,. 66ص ةج رردلا ١ص ةج ةيعفاشلا تاقبط - "88ص ىطويسلل ةاعولا ةيغب 0ع(
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 اهمظن وحنلا ىف بيرغلا ةركذت (5) ءاهمظن ةحلملا رضتخم (0) ءاهحرش ةديصق

 (8) .ءفوصتلا ىف ريطلا قطنم (8) «ضئارفلا ىف ةبقلملا لئاسملا () ءاهحرشو

 ريغو .رهاوجلاو راجحألا صضصاوخ ىف ةروجرأ )١( «مانملا ريبعت ىف ةزوجرأ

 : ىدرولا نبا مظن نمو . ماعلا نوعاطلا ىف ةماقم هلو «كلذ

 ميرك داوج نم دصقاو كاسيند تربدأ ام اذإ ىضاقلا دصقتال

 ميظع لام سلفلا نأب يتفي نُم دنع نم قزرلا ىجري فيك

 ىذ نم نيرشعلاو عباسلا ىف ةرخآب تام هنأ قفتاو :ىظوسيسلا لاق :هتافو

 . (7ةئامعبسو نيعبرأو عست /54 ةنس ةجحلا

 :غئاصلا نب هللا دبع وبأ - 4

 نيدلا بحم هللا دبع يبأ بل نب دمحم نب هللادبع نب دمحم - وه : هببسن

 : ىرملا ىومألا غئاصلا نبا

 هتيص عاذ نأ ىلإ ةرهاقلا ىف وحنلا أرق :ةطانرغ خيرات ىف لاق : هتايحح نم

 هللادبعوبأ هل لاقي راص قتح .هل انيرف وحبنلا حبصأو ب همست رهدزاو هردق العو

 نب نسما ىبأ ىلع أرق ناكو .مهيلإ عمتساو ءاملعلا ىدي نيب لقنتو «ىوحنلا

 هسرد تاقلح ىف سلجو نايح ابأ مرالو «ىطاجنفلا نب بيطخلاو شيعلا ىبأ

 ىف رجح نبا لاقو .هيف غبنف دوعلاب برمفلا ملعتو ءهعم امب عفتناو هنم دافتساو
 .اًطيسو اًمظن مظني ضورعلاب اميق ةغللاو ةيبرعلا ىف ة رهام ناك : ةنماكلا رردلا

 اًبحم مهل هئالوو سانلا ةبحمب اًفوغش قالخألا ثمد الهس ناك :هقالخأ
 .اًبوءد بلطلل

 ةئامعبسو نيعبرأو عست ها/44 ة ةنس ماعلا نوعاطلاب هللا دبعوبأ ثام : هتافو

 . (592ةرجههلا نم

 )١( 597ص اج ةنماكلا رردلا 74ص .ىطويسلل ةاعولا ةيغب ..

 م 0000 /



 :ىوحنلا نيمسلا نيدلا باهش -

 نيدلا باهش ىبلحلا دمحم نب مئادلا دبع نب فسوي نب دمحأ وه : هببسن

 .نيمسلاب فورعملا ةرهاقلا ليزن ئرقملا

 ملع. ىف هناكم ذخأو ءرهظو هيف زرب  وحنلا ءاملع نم اًملاع ناك :هتايح نم

 نيب ثيدحلا تاقلح ىف سلجو «ةيلاع بصانم ىقتراو «( هسيردت ىلوتو «تاءارقلا

 .هئاملع ىدي

 قاف نأ ىلإ ناي ابأ مزالو ءهيف رهمف وحنلا ىناعت :ةنماكلا رردلا ىف لاق
 سنوي نم ثيدحلا عمسو ءاهيف رهمو غئاصلا ىقتلا نع.تاءارقلا ذخأو «هنارقأ

 رظنو «ىعفاشلاب ةداعإلاو نولوط نبا عماجب تاءارقلا سيردت ىلوو « ىسوبدلا

 اعراب اهيقف ناك :ةيعفاشلا تاقبط ىف ىونسألا لاقو «مكحلا ىف بانو «فاقوألا

 .اًبيدأ لوصألا ىف ملكتيو تاءارقلاو وحنلا ىف

 ىبأ هخيش ةايح ىف هفلأ بارعإلا (؟) .نآرقلا ريسفت هل )١( اهنم :هتافنصم

 . كلذ ريغو ةيبطاشلا حرش 20 « ليهستلا حرشو (7) «ءاريثك هيف هشقانو «نايح

 نيسمخو تس هاله ةنس ةرخآلا ىدامج ىف نيمسلا تام :هتافو

 : .؟١)ةئامعبسو

 :ليقع نبا - ٠

 ىشرقلا ليقغ نب دمحم نب هللادبع نب نمحرلادبع نب هللادبع وه : هبسن

 نب نيدلا ءاهب ةاضقلا ىضاق ىرصملا ىسلابلا مث لصألا ىنادمهلا ىليقعلا ىمشاهلا

 .ةيرصملا رايدلا ىوحن «ىعفاشلا ليقع

 مرحملا عسات ةعمجلا موي دلو :ىطويسلاو ىدفصلاو رجح نبا لاق :هدلوم

 عبرأ 5144 ةنس دلو :بهذلا تارذش ىفو «ةئامتسو نيعستو نامث 784 ةنس

 .ةئثامعبس ةنس دلو : علاطلا رديلا ىف ىناكوشلا لاقو «.ةثامتسو نيعستو

 .7560ص 1١ج رردلاو - ١6١؟ص اج ءارقلا تاقبطو 76١ص ىطويسلل ةاعولا ةيغب )١(
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 ءرهم نأ ىلإ ةغللا مولع بلط ىلع صرحو ةرهاقلا ىلإ مدق :هتايح نم
 ىبأ ىلع وحلا أرقو :تارذشلا ىفو «هيف عربو وحنلا هيلع أرقو «نايح ايأ مزالو

 ءامسلا ميدأ تحتام :نايح وبأ لاق ىتح ةنس ةرشع ىتنثا كلذ ىف همزالو نايح

 . ليقع نبا نم ىحنأ
 ءالعلا مزالو «ىناتكلا نيزلا نع هقفلاو «غئاصلا ىقتلا نع تاءارقلا ذخأو 2

 هبو ضورعلاو ريسفتلاو ىناعملاو ةيبرعلاو فالفلاو لوصالاو هقفلا ىف ىونوقلا

 ش . عفتناو جرخت

 رمع نب نسحو هريزوو راجحلا نم عمسو «ىنيوزقلا نيدلا لالج مزالو |

 دعاصلا نبا نم ثيدحلا عمسو .مهريغو ىفاولاو ىنوباضلا نب ”فرشلاو «ىدركلا

 .مهريغو دمحم نب دمحأ ىدهلا ىبأو ةنحشلا نباو

 لوصألاو هقفلا ىف ازاتممو ةيبرعلا مولع ىف امامإ راص ىتح عرب دقو

 رصمب ءاضقلا ىف بانف . مكحلا ىف بانو .هركذ العو همسا رهتشاو «تاءارقلاو

 ةريس راسف ةرهاقلاب ةعامج نب زعلا نعو ةينيسحلاب ىنيوزقلا هسخيش نعو «ةزيجلاو

 ثحب ىف ىلبنمحلا نيدلا قفوم ىضاقلا قح ىف هنم عقو عقاول لزع مث ةنسح
 كسمأ املف ةعامج نبا لزعو «ربكألا ءانغقلا ىلوشف هل شتخرض بضعف

 . هنومرتحيو هنومظعيو هل نوعضخي مهو و :ةلودلا بايرأ ىلع هيتي

 هيلإ وه حار مث“ هأنهف ةعامج نبا ءاج ىلوت املو : هتاقبط ىف-ىونسألا لاق.

 ش . كبئان انأ :لاقو هيدي نيب سلجو كلذ دعب

 دحأ ىلإ ددرتي الو «ةلودلا هل عضخت سفتلا ىوق ناك :عفار نبا لاقو
 ىتح ءىش ىلع ىقبيال ناكو «لكأملاو سبلملا ىف دئاز عطنتو ةغلاب ةمشح هدنعو

 ىف ءاهقفلاو ةبلطلا ىلع قرفو .اموي نينامث ءاضقلا ىلو دقو «نيد هيلعو تام

 سرد . .رانيد فالآ ةثالث نم رثكأ نوكي .مهرد فلآ نيتس وحن اهرصق عم هتيالو

 هخيش دعب ىنولوطلا عماجلاب ريسفتلاو «ةعلقلاب ىرصانلا عماجلاو ةيباشخلاو ةيطبقلاب
 كلذ دعب عرش مث ءةنس نيرشعو ثالث ةدم ىف ًاريسفت.نآرقلا هب متخو «نايح ىبأ

 ْ ٠ .كلذ ءانثأ ىف -تامف نآرقلا لؤأ نم
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 هتنباب جوزتو ىنيقلبلا نيدلا جارس مالسإلا خيش هيلع أرق :ىطويسلا لاق

 لالج هطبس هنع ىورو . نيدلا ردب هاحأو نيدلا لالج ةاضقلا ىضاق اهدلوأف

 .ىقارعلا نيدلا ىلو خيشلاو ةريهظ نب لامجلاو نيدلا

 داح «ةيلاملا نوئشلا ىف تافرصتلا دومحم ريغ ليقع نبا ناك :هتافص

 «هيلإ نيددرتملا نم هسلجم ىف ولخي الو دحأ ىلإ ددرتي'ال ابيهم اداوج .قلخلا

 .ةغثل هناسل ىف هذيمالتل ءاطعلا ريثك اميرك

 مويلا ىتح نوعفتني نولازي الو هتافنصم سانلا عفتناو فنص : هتافنصم

 ىف رصتخا هنكل ءائسح اطسوتم اًحرش اهحرش كلام نبا ةيفلأ حرش )١( :اهنمو

 - ليهستلا حرش (؟) «ةيناملألا ةغللا ىلإ ةيفلألا عم مجرت دقو  !ًدج ىناثلا فصنلا

 ىلإ هيف لصو لوطم ريسفت ىف عرشو (") «دعاسملاب هامس اطسوتم اًحرش هحرش
 (6) زيزعلا باتك ىلع زيجولا قيلعتلاب هامس هلمكي مل رخآ هلو (5) «ءاسنلا ءانثأ

 هصخ مث .ىوونلل ةعقاولا ماهوألاو فاللخلل عماج 69 « سيردإ نب دمحم مامولا

 . . .ىلاعت هللا ءاش نإ نمؤم انأ لوق ىلع ةلاسر هلو (8) ءدحاو سارك ىف.

 :هرعش نم

 مايألاعراوق نع دعبلل مكلضف نم تيلوأ امب امسق

 ماعنإلا بئاحس هتفعاض لب هئانثو هدادو ءام ضاغام

 نيرشعو ثلاث ءاعبرألا ةليل ةرهاقلاب تام :ىناكوشلاو ىطويسلا لاق :هتافو

 مامإلا نم برقلاب نفدو .ةثئامعبسو نيتثتسو عست 6 ةنئس لوألا عيبر

 . (١)ىعفاشلا

 :شيجلارظات-١

 نيدلا بحم ىضاقلا مئادلادبع نب دمحأ نب فسوي نب دمحم وه : هبسسن

 .رادلاو دلوملا ىرصملا . لصألا ىبلحلا ةيرصملا رايدلاب شويا رظان

 نيطالس رصعو 78ص اج ىناكوشلل علاطلا ردبلاو 785 ص ىطويسلل ةاعولا ةيغب )١(

 مالعألا باتكو 275١«. 5ص "5ج بهذلا تارذشو 203175ص جا قزر دومحمل كيلامملا

 . 655 ص 11ج ىلكرزلل
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 ةئامتسو نيعستو عبسم ه151 ةنس دلو :رجنح نباو قطويسلا لاق .:هدلوم
 3 0 ا . ةرجهلا نه

 تاقلح ىف سلجو اهئاملنع ىديأ ىلع لقنتو هدالبب لغتشا :هتايح نم
 ىزيربتلا جاتلاو ىنيوزقلا لالجلاو .نايسح ابأ مزالو .ةرهاقلا مدق مث ءمهسورد
 ليهستلا ضعبو ةيفلألاو جاهنملا ظفحو ..عربو اهيف غبنو ةيبرعلا ىف رهمو .مهريغو
 ةعامجو هريزوو راجسحلا نم ثيدحلا عمسو .غئاصسلا ىقتلا ىلع عبسلاب التو
 تويبلا رظنو شيجلا رظن ىلو مث ىلوط دي باسحلا ىف هل ناكو .دافأو ثدحو

 . ةءارقلل (ديجم :ناكو «ناويدلاو

 هملعأ ملو انامز رمعو .غئاصلا ىلع أرق :ءارقلا تاقبط ىف: ىوزجلا نبا لاق
 قلخلا عفنو نيملسملا لاغشأ ءاضقل ايدصتسم هتفيظو .ىف ناك. لب تاءارقلا أرقأ

 عمس هنإ :لاقو ريرضلا نمحرلادبع نب نامثع رخفلا اعمج ةرقبلا هيلع أرق «مهربو
 .ةرم ريغ ورمع .ىبأ ةءازقب نآرقلا عيمج هظفل نم

 دقرلاو ءاطعلاو دوجلاو لذبلا ريشك ةملكلا ذفان ةمهلا ىلاع ناك. :هتافص
 هلذبو همرك طرف عم هنأ :ىطويسلا لاق «بئاجعلا نم ناكو «مهب قفرلاو ةبلطلل
 ىماعط لكأي اصخش تيأر اذإ :لوقي ناك ىتح ماعطلا ىلع لخبلا ةياغ ىف فالآلا
 ظ ١ ٠نيكشب ىنبرضي هنأ نظأ

 .ماعطلا ىلع لخبلا ةياغ ىف همركو هطرف عم هنإ :رجخ نبا لاقو
 .فالآ ةثالث رهشلا ىف هتابترم تغلبو ءرداوئلاو فرظلا ريثك ناكو

 .ةنايصلاو نيدلا عم ايندلا نساحم نم ناكو

 نع ةديسجلا ةبوجألاب ىنتعاو  اليلق الإ ليهستلا حرش )١( اهنم :هتافلؤم
 .(ديفم اًحرش حاتفملا صيخلت حرش (؟) .نايح ىبأ تاضارتعا

 نامث ه لال ةنس ةجحلا ىذ رشع ىناث تام :ىطوسيسلا لاق :هتافو
 ظ 1 |. .ةثامعبسو نيعبسو

 .,«1)هلثم هدعب فلخي ملو نينامثلا زواج دقو :ىررزجلا نبا لاقو

 تارذش 786٠ مقر ؟ج ىرزسجلا نبال ءارقلا تاقبط ,8١١سص ىطويسلل ةاعولا ةيغب (1)
 . 77١ ضص اج ةرضاحملا نسح  ؟09ص 5ج بهذلا

 فن



 :ىلع لمتشيو

 - كلام نبا ةيفلأ نع ةذبن - (كلام نبا) ةيفلألا بحاص

 -ةيفلألا ىلع ىشاوحلا - حورشلا ىلع قيلعتلا - اهحورش

 ١ | .اهدهاوش حرش - اهبارعإ





 ةيفلالا بحاص

 نمف «كلام نبا ةيفلأ حورش نم حرشل قيقحت» وه ىثحب عوضوم ناك املف

 دعب لقتتنأ مث ةيفلالا بحاص ةايح خيرات نع ةزجوم ةروصب الوأ ملكتأ نأ قحلا .
 .اهحارشو اهسفن ةيفلألا ىلع مالكلا ىلإ كلذ

 :ةيفلألا بحاص

 ىنايجلا ىئاطلا نيدلا لامج ةمالعلا كلام نب هللا دبع نب دمحم وه :هبسن

 .ةيبرعلا ىف هنامز مامإ ذاتسالا ئوحنلا ىعفاشلا

 ه٠ ةنس سلدنألاب دلب  ءايلا ديدشتو ميجا حتفب - نايجب دلو :هدلوم

 ْش .ىبهذلا لاق امك ةئامتسو ىدحإ وأ ةئامتس

 مدق مث «نايح نب تباث نع تاءارقلاو وحنلا ذخأ «نايج هتدلب ىف :هخويش

 ىبأ نمو هنم عمسو «ىواخسلا دمحم نب ىلع نسحلا ىبأ نع ذخأو قشمد
 ليلج خيش هلو «حابصلا نب قداص ىبأو ءرقصلا ىبأ نب دمحم نب مركم لضفلا

 ٠ | . ىبلحلا شيعي نبا وه
 , «ىلعبلا حتفلا ىبأ نب سمشلاو «نيدلا ردب مامإلا هنبا هنع ىور :هذيمالت

 '  .ريثك قلخو ءراطعلا نب ءالعلاو «ةعامج نب ردبلاو

 ىتلا ىربكلا اهتنخيشم ىلوو ىربكلا ةيلداعلاب لزنو قشمد نطوتسا :هلمع

 «ةيلداعلاب ماقأو «ةماش ىبأ .دعب هتيالو تناكو «ةيبرعلاو تاءارقلا اهطورش نم

 | .ةيبرعلا نونف ىف ةديفملا فيلاوتلا فلأو

 ىتح مهنع ذخألاو ءاملعلا ىلع ددرتلا همه ناك :هملعو هتايح نم فرط

 شيعي نبا ةقلح مزال بلح لخد املو «هيلإ لصي نأ ديري ىذلا ملعلا قوذتيو ننفتي
 هتمزالم عم ناهذألا حصأ نم هنهذ ناكو همزلو نورمع نبا هذيملت دنع رضح مث

 فرص بدقف .هناوأ مامإو هنامز لهأ ذاتسأ راصو «فيلأتلاو ةباتكلاو رظنلاو لمعلا

 ىلع ىبرأو قبسلا بصق زاحو «ةياغلا هيف غلب ىتح برعلا ناسل ناقتإ ىلإ هتمه

 راثكإلا ىف ىهتنملا هيلإ ناكف ةغللا امأو ءاهللعو تاءارقلا ىف امامإ ناكو «نيمدقتملا



 امهيف ناكف فيرصتلاو وحنلا ىف امأو ءاهيشحو ىلع عالطالاو اهبيرغ لقن نم
 ةغللا ىلع اهب دهسشتسي ىتلا برعلا راعشأ امأو .ىرابي ال اربحو ىراجي ال ارحب
 مظن ناكو ءاهب ىتأي نيأ نم نوبجعتيو هيف نوريحتي مالعألا ةمئالا تناكف وحنلاو
 . كلذ ريغو هطيسبو هليوطو هزجر هيلع الهس رعشلا

 قدصو نينا نيدلا ةلح ئستكا اًيقت اًعرو الجر كلام نبا ناك :هقالخأ
 «ةدؤتلاو راقولاو لقعلا لامكو بلقلا ةقرو. تمسلا نسحو لفاونلا ةرثكو ةجهللا
 . ىعفاشلا مامإلا بهذمو مركلاب ؛نيئيشب ةبراغملا نع درفناو «ةدابعلا ريثك

 هيلع دمتعي (روهشم اًخيش هل دجأ ملف هخويش نع تثحب» :نايح وبأ لاق
 تباث ىلع تارق لاق هنأ رسكذ هتذمالت ضعب نأ الإ هيلإ تالكشملا لح ىف عجريو
 ءاّموي رشع ةثالث نم اوحن نيبولشلا ىلع ىبأ ةقلح ىف تسلجو نايجب نايح نبا
 :لاق «نيئرقملا ةمثألا نم ناك امنإو «نييوحنلا ةمئألا نم نايح نب تباث نكي ملو
 ةصاخب هيف رظنلاب ملعلا اذه ذخأ امنإ هنأل .ثحابملا لبمتحي ال كلام نبا ناكو
 ..«هسرغ ةرمث نم.هلثتجا ام ةرثك عم اذه هسفن

 ظ 520102 ,هتاطلؤم
 ةنوكملا ىهو اهريغو ةيبرعلا دالبلا ىف ترهتشا ىتلا . كلام نبا ةيفلأ -

 : .اهحارش رثك دقو « تيب افلأ نم

 باتك» :همسا هل باتك رصتخم وه - دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست - ١
 نديلو «نيلرب ىف خسن رصتخملا اذه نمو - عاض ٠ وحلا ىف «دئاوفلا

 نبال اهدحأ ةيرصملا بتكلا راد ىف حورش هلو «لايروكسألاو سيرابو

 . .هريغو اضيأ ليقع نبا هحرش دقو 44 ةنس ىفوتملا مساق مأ

 نبا ةيمال» اهل لاقيو «لاعفألا ةينبأ ىف حاتفملا باتك وأ لاعفألا ةيمال “" 

 حورش اهلو .لايروكسألاو سيرابو نشنمو اطوغ ىف :خسن اهنم «كلام
 جروب سرطب ىف عبطو «سيرابو نيلرب ىف نيدلا ردب ةئبال حرش :اهنم
 ىرخأ حورش كانهو .امهريغو 18557 ةنس كسبيل ئف ١مكأ# ةنس

 . ةيرصملا بتكلا را ىف اهضعب
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 مدقتملا هتيفلأ صخ اهنمو ءاتيب 7/61 وحنلا ىف ةزوجرأ :ةيفاشلا ةيفاكلا - 5

 .انييق ىف ةيميداكألا ةبتكم ىف ةخسن ةيفاكلا نمو اهركذ

 .سيراب ىف اضيأ وحنلا ىف :ظفاللا ةدمعو ظفاحلا ةدع 5

 .نيلرب ىف وحنلا ىف موتخملا كفو موظنملا كبس - 5

 .لايروكسألا ىف فيرصتلا ملع ىف فيرعتلا زاجيإ -

 لايروكسألا ىف حيحصلا عماج تالكشم حيحصتو حيضوتلا دهاوش - 8

 . 11١19 ةئس دنهلا ىف عبطو

 .لايروكسألا ىف ضورعلا باتك (

 ىتلا ظافلألا اهيف ةيزمه ةديصق ءدودمملاو روصقملا ىف دودوملا ةفحت ٠

 راد ىف ةخسن اهنم .ةدودمم وأ ةروصقم نوكت نأ هبتشتو .«فلأ اهرخآ

 1 . مجعلا ةيمال عم ةيرصملا بتكلا

 .نيلرب ىف تافدارتم عومجم :ةفلتخملا ظافلألا ١

 .نيلرب ىف ةحورشم ةديصق :داضلاو داصلا نيب قرفلا ىف داقتعالا ١

 اهيف ركذ .تيب 7٠٠٠١ وحن ىف ةزوجرأ :مالكلا ثلثمب مالعإلا

 ظافلألا بترو ءاهتاكرح فالتخاب ناعم ةثالث اهنم لكل ىتلا ظافلألا

 راد ىف ةخسن اهنم «تاثلثملل مجعملاك ىهف .ةيدجبألا فورحلا ىلع

 | .رصحب تعبط دقو ةحفص ١560 ىف ةيرصملا بتكلا

 ةنس نابعش نم رشع ثلاثلا ءاعبرألا ةليل قشمدب كلام نبا ىفوت :هتافو

 حفسب نفدو «ىومألا عماجلاب هيلع ىلصو «ةئامتسو نيعبسو نيتنثا ه7

 :هلوقب ىنصحلا نيدلا فرش هاثر دقو «نويساق

 لاضفملا كلام نبا توم دعب لاعفألاو ءامسألا تاتشاي

 (١)لاصتالاو لاصفنالا ىف هنم 2طبض دعب نم فورحلا فارحناو

 تاوفو :57ص ىطويسلل ةاعولا ةيغبو 717 مقر ؟ج ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبط )١(
 بادآ خيرات 78ص هدج ىكبسلل ةيعفاشلا تاقيبط .؟؟8ص ؟ج ركاش نبال تايفولا

 .8”77ص هج بهذلا تارذش ء١16ص اج ناديز ىجروجلا ةيبرعلا ةغللا

 امي
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 كلام نبا ةيفلا

 مهاياطع ىف ميدسق نم برعلا هيلإ ليميو .فلألا وهو هيلإ بوسنملا ظفل

 . مهدنع لامكلا ىلع لاد ددع وهو . مهتاريبعتو مهحلمو

 سداسلا نرسقلا رخآ ىف فيلأتلا نم عونلا اذه عاشو مولعلا تمظن الو
 نيبلاطلل اليهستو اهدعاوقل اظفح ةرصتخملا تافلؤملا زوصع نم هدعب امو ىرجهلا

 .هيلع اومظنف ددعلا اذه ىلإ اولام اهطباوض ظفح ىف

 مث طعم نبا ةيفلأ نم قبسأ دجن مل ةيفلأ ةدال نونظلا فشك سرهف ىفو
 . مسالا اذهب ىتلا تاموظنملا تعباتت مث كلام نبا ةيفلأ اهيلت

 :ةيفلألا نع ةذبن ديت

 ىنايجلا ىئاطلا هللادبع ىبأ نيدلا لامج ةمالعلا خيشلل «وحنلا ىف ةيفلألا»
 ىهو .ةئثامتسو نيعبسو نيتنثا ه11/7 ةنس ىفوتملا ىوحتلا كلام نباب فورحملا

 ىف «ةصالخلا» اهامسو ةيبرعلا دصاقم اهيف عمجو «برغلا رايد ىف ةروهشم ةمدقم
 ةروجرأ ىف اهلعج «ةيفاشلا ةيفاكلا نم كلام نبا اهذحأ «فيرصتلاو وحنلا :ىملع
 رثك دقو ءانايحأ ءارآلا نم هراتخي ام نايبو ءاملعلا بهاذم ىلإ ةراشإلا عم ةفيطل

 ٠ ةمئثأ تافنصم تيوط ىتح صاخ عونب هبتك نيب نم باتكلا اذه ىلع ءاملعلا لابقإ
 .اهلوأ زجرلا ىف تيب فلأ اهنال .ةيفلألاب ترهتشا امنإو «هلبق نم وحنلا

 كلام رْيَخ هللا ىّبر دمحأ كلاَم نبا وه دمحم لاق
 عم تعبطو «ةيسنرفلا ىلإ ةوتنب» قرشتسملا اهمجرتو نوريثك اهرشن دقو

 اورربأ . ةاحنلا نم ريثكلا اهحرش دقو ءماخقا/ ةئس ةناتسألا ىف ىبرعلا لصألا

 .اهتساحم اورهظأو اهيناعم .

 :اهنم :اهحورش

 .«لا هللا اهحرشو ةصالخلا هلود كلام نبا ة ةسجرت ىف
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 كلام نب هللا دبع نب دمحم نب دمحم نيدلا ردب هدلول ةيفلألا حرش  ؟

 تس 5745 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىقشمدلا ىسلدنألا ىنايجلا ىئاطلا

 «ءفئنصملا نبا حرشب فورعملا وهو حتفنم حرش وهو «ءةئثامتسو نينامثو

  ةينآرقلا تايآلا نم دهاوشلا دروأو «عضاوملا ضعب ىف هدلاو أطخ

 هفيلأت نم غرف . .خلإ. . .دمحلا هل امب هناحبس هللا دمح دعب امأ .هلوأ

 .ةئامتسو نيعبسو تس ه 11/1 ةنس مرحم ىف

 رشا ااه ىلعرا

 أ ةافامثو ةرشع مست ه 215 ةنس ىفوتلا

 .ةثاغغامثو نيسمخو سمخ ه 800 ةنس

 ه91748 ةنس ىفوتملا ىراصناألا دمحم نب ايركز ىضاقلل ةيشاحو  ج

 هلل دمحلا» اهلوأ «ةينسلا رردلا» اهامس ةئامعستو نيرشعو نامث

 سمخ ه4406 ةنس اهقلع ..خلإ ...«ناسللا ملع انحنم ىذلا

 .ةثامنامثو نيعستو

 ةنس ىفودلا ميسا رداقلاديع نب نيدلا ىقت ىضاقلل ةيشاح د

 7 . مهيب

 خيشلا اهدرج ىدابعلا مساق نب دمحأ نيدلا باهش خيشلل ةيشاحو  ه

 .فلأو نيتسو عست ه١١ 794 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىربوشلا دمحم

 ركب وبأ نمحرلادبع نيدلا لالج خيشلا قلع :حرشلا ىلع قيلعتلا -
 اهيف لصو «ةثامعستو ةرشع ىدحإ ه 41١١ ةلس ىفوتملا ىطويسلا

 .«فنصملا نبا ىلع فئنشملا» اهامسو ةفاضإلا ءانثأ ىلإ

 ىفوتملا ىوحنلا ىلبنحلا لضفلا ىبأ حتفلا ىبأ دمحم خيشلل ةيفلألا حرش - *
 . ةثامعبسو عست ه 7١9 ةنس
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 ىرزجلا نب دمحم نب دمحم نب نيدلا سمش ةمالعلل ةيفلألا حرش - 4

 .ةثامعبسو ةرشع ىدحإ ه:١١/9 ةنس ىفوتملا

 ةنس ىفوتملا ىونسألا هللا ةبه نب ميهاربإ نيدلا رون خيشلل ةيفلألا حرش
 . ةثامعبسو نيرشعو ىدحإ ه١

 ىوحنلا ىسلدنألا فسوي نب دمحم نايح ىبأ نيدلا ريثأ ةمالعلا حرش ١

 اذه لمكي ملو .ةئامعبسو نيعبرأو سمح اه 88 ةنس ىفونملا

 ىف كلاسلا جهنم» هامسو نيدلجم ىف ةيفلألا فصن حرش دقف .حرشلا

 هب حتتفا نم بجوأ نم هللا دمح :هلوأ .«كلام نبا ةيفلآ ىلع مالكلا

 هنيبتو هقلطأ ام نييبت :ةثالث دصاقم نم هضرغ نأ: ركذ .:خلإ. . ناسنإلا

 . لكاشملا لحو ماكحألا ىف عقاولا فالخلا ىلع

 نب مساق نب نسحلا نيدلا ردب ةمالعلا حرش ةروهشملا حورسشلا نمو - 7
 ىفوتملا ىوحنلا مساق مأ نباب فورعملا ىرصملا ىذارملا ىلع نب هللادبع

 «خلإ. .هل ركشلاو هلل دمحلا :هلوأ ءها/59 ةنس رطفلا ديع موي ىف

 . هقيقحت ىلع لمعن ىذلا حرشلا وهو

 سراوفلا ىبأ نب رمع نب ىدرولا رفظملا نب رمع نيدلا نيز خيشلا حرش - 4
 عست هال44 ةنس ىفوتملا ىدرولا نباب روهشملا ىعفاشلا ىلع نبا

 . . ةثامعبسو نيعبرأو

 ةنس ىفوتملا ىونسالا نسحلا نب ميحرلادبع نيدلا لامج خيسشلا حرش - 4

 مل :ةاحنلا تاقبط ىف ىطويسلا لاق .ةئامعبسو نيتسو نيتنثا ه0

 ماشه نباب فورعملا فسوي نب هللادبع نيدلا لامج ةمالعلا حرش ١

 دلجم ىف اهرثن ؛ةناسعبسو نيتسو نيستنثا هال17 ةنس ىفوتملا ىوحنلا

 .حيضوتلاب رهتشا مث «كلام نبا ةيفلآ ىلإ كلاسملا حضوأ» هامسو ٠>

 ش :«هيلع حوربشلا نمو

 هنم غرف ىذلا ىوحنلا قرهرألا هللادبعا نب دلاخ خيسشنلا حرش:

 حيرصتلا» هامس جوزمم ميظع حرش وهو «ةئاغامثو نيعست ه8 ٠ ةنس
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 هنأ ركذ «. .خلإ . .هديحوتل مهلملا هلل دمحلا :هلوأ «حيضوتلا نومضمب

 .باجأف هباتك حرشب هيلإ راشأف همانم ىف ماشه نبا ىأر

 :هيلع ىشاوحلا نمو

 :اهنم تاقيلعت حيضوتلا ىلعو

 ىفوتملا ةعامج نب ركب ىبأ نيدلا فرش نب دمحم نيدلا زع ةيشاح أ
 . ةثامئامثو ةرشع عست ه8194 ةنس

 ه/2650 ةنس ىفوتملا ىنيعلا دمحأ نب دومحم نيدلا ردب ةيشاحو ب

 . ةثامنامثو نيسمخو سمخ

 دودح ىف ىفوتملا ىرمتكبلا دمحم نب دمحم نيدلا فيس ةيشاحو  ج

 . ةثامنامثو نيعبس ه٠ ةنس

 ىكلاملا ىروسلا مساقلا ىبأ نب رداقلادبع نيدلا ىيحم ةيشاحو د

 كئارألاو روتسلا عفر» هامس «ةئامنامثو نينامث ه٠88 ةنس ىفوتملا

 ىذ هللا دمح دعب امأ :اهلوأ «كلاسملا حضوأ تائبخم نع

 .خلإ . .لالجلا

 ىف ىفوتملا ىكركلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب ةيشاحو  ه
 .ةثاهمفامثو نيعست 8940 ةنس دودح

 ىطويسلا ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلا ةيشاحو و
 .ةثامعستو ةرشع ىدحإ 41١١ ةنس ىفوتملا

 ىناقللا دمحم هللا دبع ىبأ :نيدلا رصان ةمالعلا ىناقللا ةيشاحو ز

 حضوأ ىلع ةئامعستو نيسمخو نامث ه9404 ةنس ىفوتملا ىكلاملا

 | . ماشه نبال كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا

 ثالث 17 ةنس ىفوتملا ىكاكدلا ىلع نب دمحم ةمامأ ىبأ حرش ١-

 . ةثامعبسو نيتسو

 ثالث 777 ةنس ىفوتملا ىونسألا دمحأ :نب دمحم ةمالعلا حرش - 7

 . ةئامعبسو نيتسو
35 : 
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 ٠ - ةنس ىفوتملا ةيزوجلا ميق نب دمحم نب نيدلا ناهرب .خيشلا حرش 716

 كلاشلا داشرإ :هامسو ةئامعبسو نيتسو سمخ .

 نمحرلادبع نب هللا دبع نب نيدلا ءاهب هللا دبع ةاضقلا ىضاق حرش - 85

 ىبأ نب ليقع دلو نم  ىليقعلا ىمشاهلا ىشرقلا ليقع نب هللا دبع نبا
 نامث ه14/ ةنس مرحملا رهش نم عساتلا ةعمجلا موي ىف.دولوملا بلاط
 نم نيرشعلاو ثلاثلا ءاعبرألا ةليل ةرهاقلاب ىفوتملاو ةئامتسو نيعستو
 نم برقلاب نفدو «ةئامعبسو نيتسو عست ها/14 ةنس لوألا عيبر رهش
 نييوحنلا دنع هيلع حلطصملا مالكلا» : هلوأ .ىعفاشلا مانمإلا دهشم

 ىف عبط .ةروهشملا حورشلا نم وهو «خلإ . .ديفملا ظفللا نع ةرابع

 ىف عيطو ةيناملالا ىلإ حرسشلا اذه مجرت دقو "اريل اشلاو رع

 :حرشلا اذه ىلعو

 فيسلا» اهامس ه١١91 ةنس ىفوتملا ىطويسلا نيدلا لالخ ةيشاح أ

 . ليقع نبا حرش ىلع «ليقصلا

 «ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش ىلع ه794١١ ةنس ىفوتملا ىفنحلا

 . .ليزج اهعفن ةفيطل دئارفو ةفيرش دئاوف هذه :ةجابيدلا دعب اهلوأ
 .ه١6١١ هفيلأت نم غرف ؛خلإ

 ىناهربلا ةيطع نب ةيطع خيشلا ةمالعلا وه :ىزوهجألا ةيشاح  ج

 نبا حرش ءهها٠9١١ ةنس ىفوتملا «ىروهجألاب ريهشلا ىعفاشلا

 .ةيفلألل ليقع

 ةمالعلل ةيشاح ىهو «ةيفلألل ليقع نبا حرش ىلع .ةيفولا ةفحتلا د

 ىعفاشلا ىطايمدلا ىريدبلا دمحأ نب دمحم نب دمجم خيشلا

 ىرجهلا رشع ىناثلا نرقلا ءاملع نم ىطايمدلا تيملا نباب روهشملا

 هاحن نم ىذلا هلل دمحلا :اهلوأ ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش.ىلع



 ىطايمدلا ىرضخلا دمحم خيشلا ةمالعلا وه .ىرضخلا ةيشاح  ه

 نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش ىلع ه1784١ ةنس ىفوتملا ىعفاشلا

 غباوس نم انوحن تهجو ام ىلع مهللا كدمحب :اهلوأ «كلام

 .ه917١١ ةنس اهفيلأت نم غرفو .خلإ. . معنلا

 ةنس ىفوتملا ىونسألا نيسمحلا نب دمحم نيدلا دامع خيشلا حرش 6

 .هلمكي ملو ةئامعبسو نيعبسو عبس هالالا/

 حرش وهو :ليق ةئامعبسو نيعبسو عبس ا/لالا/ ةنس ةرهاقلاب ىفوتملا

 ٠ نسج 1

 نب ىلع نب دمحأ نب دمحم هللادبع ىبأ نيدلا سمش خيشلا حرش - ١

 ةنس ىفوتملا ىوحنلا ريرضلا ىكلاملا ىنيسرملا ىسلدناألا ىراوهلا رباج

 فرشأ انيلإ لسرأ ىذلا هلل دمحلا» هلوأ ةئكامعبسو نينامث 98

 بارعإب هئانتتعال ئدتبملل عفان ديفم حرش وهو .«خلإ . . . نيلسرملا---

 هتعبتت هيف عقو هنكل :ىطويسلا لاق ءاهترابع لحو اهكيكفتو تايبألا

 هال01 ةنس هفيلأت نم غرف ءريصبلاو ىمعألا ريرحتب ىمسملا ىفيلأت ىف
 . ةئامعبسو نيعبسو عست الا/ ةنس ناضمر فصتنم ىف تامو

 . . ةئامعبسو نينامث ه8 ةنس ىفوتملا

 نيعست هال٠4 ةنس ىفوتملا ىبطاشلاب فورعملا ىكلاملا ىظانرغلا

 ىناثلاو لوألا ةدوجوملا ءازجألاو «كلام نبا ةيفلأ ىلع .ةئامعبسو

 طخب ميدق خسن ملقب تادلجم ةعبرأ ىف ةخسن نم سماخلاو ثلاثلاو

 ةنس سماخلاو ه8548 ةنس ثلاشلاو «ىوارظنملا هللادبع نب رمع

 مساب ىهستني ثلاثلاو ءمرخ ثلاثلاو ىناثلاو لوألا نم لكب . هما"

 .بسنلاب ىهتنيو مزجلا لماؤعب سماخلا أدبيو «لعافلا

 2 ىو



 لصو ريغصلا هحرش - (ريغصو اريبك «ةئافامث ه٠4 - ةنس دودح ىف

 .بارعإلاو حرشلا هيف ىفوتسا عفان فيطل. حرش وهو ءةيرصملا رايدلا

 ىراصنأالا دمحم نب دمحأ نب مساقلا نب رداقلا دبع خيشلل ةيشاح هيلعو

 ةمالعلل ةيشاحو «ةئامنامثو نينامث ه 88٠ ةنس ىئفوتملا ىكلاملا.ىدابعلا ىدعسلا

 0 ش . ىولملا

 ىسابنألا بويأ نب ىسوم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب خيسثلا حرش - ١
 بر هلل دمحملا» هلوأ .ةتامنامثو نيتنثا ه7١85 ةنس: ىفوتملا ىعفاشلا

 نم رشع عباسلا ىف هفيلأت نم غرف ««خلإ. .نيقتملل ةبسقاعلاو نيملاعلا

 ىهو «فيرشلا سدقلا نم ىصقألا عماجلاب هال16 ةنس لاوش رهش

 نم اهيف ام لوأو ءلوألا مورخم دلجم ىف خسن «ةئيضمحلا ةردلاب١ ةامسملا

 . ليضفتلا لعفأب ىهتنت ىرخأو «ىنبملاو برعملا باب رخاوأ
 ةنس ىفوتملا نقلملا نباب ريهشلا ىلع نب رع نيدلا جارس خيشلا حرش - 7

 ه6 ةنس ىفوتملا ىكلاملا ىريدلا هللادبع نب مارهب خيشلا حرش - 7

 .ةثاغامثو سسمخ

 دمحم نب دمحمل  ةصالخلا لح ىف ةصاصخلا ىذ ةَعلب- ةيفلألا حرش 4
 . ةئامنامثو نامث ه8 ٠/8 ةنس ىفوتملا ىسدقلا ىدسألا

 ىومحلا دمحم نب نسثحلا نب فسوي نيدلا لامج ئضاقلا حرش 5 .

 . ةئامنامثو عست ه4 4 ةنس ىفوتملا

 ةنس ىفوتملا ايراد بيطخ نب دمحأ نب دمحم نيدلا لالج خيشلا حرش 75

 .نتملا هيف جزم  ةئامنامثو رشع. هما ٠

 ىف ىفوتملا ىنابسحلا نباب ريهشلا ليعامسإ نب دمحأ ىضاقلا حرش - "7
 . ةئاغامثو ةرشع سمح ف416 ةنس دودحا كرب



 سمخ ه/1265 ةنس ىفوتملا نيدلا نيز نب نيدلا سمش خيشلا حرش 4

 .امظن اهحرش  ةئامنامثو نيعبرأو

 ىبلحلا ىبقابقلا دمحم نب دمحم نب ميهاربإ نيدلا ناهرب خيشلا حرش -
 .ةئامنامثو نيسمخ ه٠ ةئس دودح ىف ىفوتملا

 ىوحنلا ىعارلاب ريهشلا ىسلدنألا دمحم نب دمحم خيشلا حرش - ١"

 . ةئامامثو نيسمخو ثالث ه8607 ةنس ىفوتملا

 مورخم ىناثلا ءزجلا هنم دوجوملا  ءالضفلا دحأ فيلأت  ةيفلألا حرش - 3"

 ىهتني امهارجم ىرج امو سئبو معن باب نم هيف ام لوأو لوألا نم
 طوطخم  هنم ريخألا ءزجلا نم ةسارك هيلت لعفلا بارعإ باب ءانثأ ىلإ

 سماخلا مويلا ىف هتباتك نم غرف «ىوارظنملا دمحم نب دمحم طخب

 .ه/5/ ةجحلا ىذ رهش نم نيرشعلاو

 ه/.11/7 ةنس ىفوتملا ىنمشلا دمحم نب دمحأ نيدلا ىقت ةمالعلا حرش - 57

 ادمح» هلوأ ءدصاقملا بذهم عيدب حرش وهو  ةئامنامثو نيعبسو نيتنثا

 نباب ريهشلا ركب ىبأ نب نمحرلادبع نب نيدلا نيز ةمالعلا حرش 4

 اهحرش  ةئامغنامثو نيعستو ثالث ه 897 ةنس ىفوتملا ىفنحلا ىنيعلا

 .ه/97 ةنس اًفيلأت همثأ ءادج رصتخم حرش وهو اجزم

 ىف هتباتك تمتو «داتعم ملقب طوطخم «خلإ. .نيملاعلا بر هلل دمحلا :هلوأ

 .ها١٠ 57” ةنس ةدعقلا ىذ رهش لئاوأ

 ةمالعلل :حزش وه «ةيفلألا ةزوجرألا حرش ىف ةيكملا ةفحتلا» اهنمو 6

 نرقلا ءاملع نم ىكلاملا ىبرغملا ئرقملا دمحم نب.دمحأ نيدلا باهش

 حتفتسي ال ىذلا هلل دمحلا» هلوأ «كلام نبا ةيفلأ ىلع .ىرجهلا عساتلا

 5 هم



 ةنس ىفوتملا ىطويسلاب فورعملا ركب ىبأ نب نيدلا لالج خيشلا حرش - 7
 ىف ثكم - جوزمم رصتخم حرش وهو «ةثامعستو ةرشع.ىدحإ ه١

 كمعن ىلع مهللا كدمحأ» هلوأ «ةيضرملا ةجهبلا» هامس نيتتس هفيلأت

 ةقبقد نيثالثو تيب ةئامتس ىف ةيفلألا ىف رصتخم هلو .«خلإ. .كئالآو
 .«ةيفولا» هاممسو

 ةمالعلل حرش وهو «كلام نبا ةيفلأ حرشب كلاملا برلا حتف» اهنمو -
 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىزغملا مساق نب دمحم هللادبع ىيأ نيدلا سمش

 ىتقث هبو ميحرلا نمحرلا هللا مسبق هلوأ . كلام نبا ةيفلأ ىلع ه4

 ملقب دلجم ىف ةخسن «خلإ ...اًيبرع اناسل دارأ نم جنناملا هللا دمحن

 .ةقرو ٠١ 5 ىف مرخ اهبو داتعم

 نب دواد ىيحي وبأ نيدلا نيز ةمالعلا وه .ةيفلألا ىلع دؤاد نبا حرش - 8
 قيلي ادمح هلل دمحلا» :هلوأ «ةيفلألا ىلع ئكلاملا دمحم دواد

 فلؤملا ةخسن ىف تلقن «داتعم ملقب دلجم ىف ةخسن «خلإ :-. هئاضرب

 .ةبوطر راثآو مرخ اهب ه١57 ةنس ناميلس نب ىلع طخب

 وهو - ايركر مالسإلا خيشل «ةيفلألا حرش ىلع ةينسلا:ةزدلا» اهنمو

 ىراصنألا دمحأ نب دمحم نب ايركز ىيحي وبأ مالسإلا خيسش مامإلا

 ىف ةخسن .ةئثامعستو نيرشعو سمخ ه4706 ةنس ىئفوتملا ىعفاشلا

 .دلجم

 الب ءادنلا بيجملا هلل دمحلا» هلوأ  هفلؤم ملعي مل  ةيفلألا حرش -

 وأ حرش هب ىلاعت هللا حتف ام اذهف دعبو» :لاق نأ ىلإ «. .ءادتبا

 بلغيو ميدق داتعم .ملقب دلجم ىف ةخسن «خلإ. .ةيفلألا ىلع حرشلاك

 لضافألا دحاأل كلمت اهرخآب فلؤملا رصع ىف ةبوتكم اهنأ نظلا ىلع

 اهل 1 ةنس بجر رهش رخاوا خب

 .٠ مه

 .ةثامعستو نيرشعو ع

 : هيلع ئشاوبملا نمو



 نيدلا باهش سابعلا وبأ ةمالعلا وهو - ىدابعلا مساق نبا ةيشاح أ
 ةنس ىفوتملا ىرهزألا ىعفاشلا ىرصملا ىدابعلا مساق نب دمحأ

 اهب دلجم ىف ةخسن  ةيفلالا ىلع ىنومشألا حرش ىلع ه4

 .ةضرأ ةلكأو مورخ

 ىفوتملا ىطاقسألاب روهشملا ىفنحلا رمع نب دمحأ ةمالعلل ةيشاح - ب

 ةامسملاو كلام نبا ةيفلأ ىلع ىنومشألا حرش ىلع ه54١١ ةنس

 :اهلوأ «كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسلا جهنم ىلع كلاحلا ريونت»

 اهفيلأت نم غرف .«خلإ . . بانجلا ضفخنمل تاجردلا عفار هّلل دمحلا»

 .مورخ اهب دلجم ىف ةخسن ه١7١١ ةئس

 نب دمحأ نيدلا سمش هللاب فراعلا ةمالعلا وه  ىنفحلا ةيشاح ج

 ةنس ىفوتملا ىرصملا ىعنفاشلا ىنفحلاب فورعملا دمحأ نب ملاس

 دلجم ىف ةخسن .ةيفلألا ىلع ىنومشألا حرش ىلع .ه

 . .داتعم ملقب

 فورعملا ىلع نب دمحم نافرعلا وبأ ةمالعلا وهو نابصلا ةيشاح د

 حرش ىلع ه١١١ 5 ةئنسس ىفوتملا ىفنحلا ىعفاشلا نابصلاب

 ام ىلع مهللا كدمحن» اهلوأ كلام نبا ةيفلأ ىلع ىنومشألا .

 ةنس اهفيلأت نم غرف «خلإ .معنلا غباوس نم انوحن تهجو

 .ها1977١

 خيشلاب فورعملا شيلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع ىبأل ةيشاح ه

 ةنس ىفوتملاو ه١؟١١ ةنس ةرهاقلا ىف دولوملا ىكلاملا شيلع

  .«كلاسلا ةياده» ةامسملاو ه8
 وهو  «كلام نبا ةيفلأ ظافلأ لح ىف كلاملا قلاخلا حتف» اهحرش نمو 7

 بيطخلاب فورعملا ىعفاشلا ىنيبرشلا دمحأ نب دمحم ةمالعلل حرش

 لزنأ ىذلا هلل دمحلا» :هلوأ .كلام نبا ةيفلأ ىلع ه841/ا/ ةنس ىفوتملا

 .ه915 ةنس هفيلأت نم غرف .فخلإ... هقلخ لضفأ ىلع ايبرع انآرق

 7ا/ا/ ىف ةبوطر راثآو رياغم طخب قاروأ اهب داتعم ملقب دلجم ىف ةخسن

 .ةقرو
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 ىف ىفوتملا ىزغلا ىضرلا دمحم نب دمحم نيدلا ردب.خيشلا حرش - 5”

 .ناموظنمو روثنم حورش ةثالث هلو ءفلأ ٠١١١ ةنس دودح

 نب دمحأ خيشلل حرش وهو «ةيفلألا ةصالخلا حرشب ةيفولا حنملا» اهنمو - 4

 ىرجهلا رشع ىداحلا نرقلا ءاملع نم ىعفاشلا ىبودنسلاب فورعملا ىلع

 هتردقب تاومسلا عفر ىذلا هلل دمحلا» :اهلوأ .«كلام نبا:ةيفلأ ىلع
 ملقب دلجم ىف ةخسن .ه١١٠ ةئس هفيلأت نم غرف «خلإ ... هتيانعو

 ْ .ميمرتو مورخ اهبو شاوح هشماهبو .داتعم

 ةيفلأ ىلع حرشلاك تادييقت ىهو نوب نب راتخملا ةمالعلا خيشلا حرش -
 ١ . كلام نبا

 .ىدمحأالا ىعفاشلا ىوانهطصإلا دمحأ نب دمحأ خيشلل ةيفلالا حرش ١

 تاكرحلا ردقمو تاريخلا ضيفم اي كدمحن» :هلوأ ه7١ 01 ةنس همتأ

 رهش رشع ثلاث كرابملا سيمخلا موي هعمج متأ .«خلإ . . تانكسلاو

 .دلجم ىف ةخسن . .نيتئامو فلأ ه١17١ :٠ ةنس بجر

 نيسح نمحرلادبع خيشلا ةمالعلل حرش وهو «ةينسلا بكاوكلا» اهنمو - 4
 :هلوأ «كلام نبال ةيفلألا ىلع رشع ثلاثلا نرقلا ءاميلغ نم ىواكدإلا
 ذيملت طخب «خلإ . .هلاضفأ ركشل بصتنا نمل تاجردلا :عفار هلل دمحلا»

 ”رهش نم سماخلا مويلا اهتباتك نم غرف ءاقسلا نسح ىسرم حراشلا
 .ها789 ةئس بجر

 ديسلا لماعلا ملاعلا ةرضحل «ةيفلألا نتم حرش ةينيزلا راهرألا» اهنمو -
 الف ريهش ةلمسبلا ىلع مالكلا» :هلوأ «نالحد ىنيز ديسلا نب دمحأ

 ىفوت «ء1817 ةنس قفاوم ه١77١1 ةنس دلو «هيف ةلاطإلا ىلإ ةجاح

 «م1885 قفاوم مرحملا نم فلأو ةئامئالثو عبرأ ةنساده110 5 ةنس

 ناكو ءهماقم هللا ىلعأ ماقملا تاذ ىلعملا ةربقم ىف مارحلا-دلبلا ىف نفدو
 ءايحإ راد ةعبطمب عبط دلجم ىف ةخسن ه7 ةنس هقيلأت نم غرف دق

 . ةيبرعلا بتكلا
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 نيدلا لامج ةمالعلل  «ةيفلألا ةموظنم حرش ةيردلا بكاوكلا» اهنمو - 4

 عيمسلادبع حلاص خيشلا نيلماعلاو ءاملعلا ةجح فيلأت كلام نبا
 ْ . ىرهزألا ىبآلا

 خيشلا ةمالعلل حرش وهو «كلام نبا ةيفلأ ىلع كلاسلا ةينغ» اهنمو - ٠٠

 دمحأ نب ىكم نب ىلع نب دمحم نب نمحرلا دبع نب ميحرلا دبع
 رشع عبارلا نرقلا ءاملع نم ظعاولا ىواجرجلا ىطويسلاب روهشملا

 بصتنا نم عفر ىذلا هلل دمحلا» :هلوأ كلام نبا ةيفلأ ىلع ىرجهلا

 طخب داتعم ملقب دلجم ىف ةعومجم نمض ةخسن .«خلإ. . دابعلا عفنل
 . فلؤملا

 :ةيفلألا بارعإ
 :ةيفلألا بارعإ ىفو
 ىفوتملا ىعفاشلا ىلمرلا نيسحلا نب دمحأ نيدلا باهش خيشلل باتك ١

 .ةثامنامثو نيعبرأو عبرأ 855 ةنس

 سمحخ 400 ةنس ىفوتملا ىرهزألا هللادبع نب دلاح خيشلل باتك ١

 :هلوأ «بارعإلا ةعانص ىف بالطلا نيرمت» همس دلجم .ةثامعستو

 ىف هنم غرفو ««خلإ. . نيتداهشلاب برعأ نم ردق عفر ىذلا هلل دمحلا»

 .ةثافامثو نينامثو تس 84857 ةنس ناضمر

 :ةيفلألا حورش دهاوش حرش
 دمحم ىبأ خيشلل ريغصو ريبك «ناباتك ةيفلألا حورش دهاوش حرش ىفو

 ريبكلا ىمس «ةئامنامثو نيسمخنو سمخ 80606 ةنس ىفوتملا ىنيعلا دمحأ نب دومحم

 ىربكلا دهاوشلاب رهتشا دقو «ةيفلألا حورش دهاوش حرش ىف ةيوحنلا دصاقملاب

 زمرو «ليقع نباو مساق مأ نباو فنصملا نبا حرشو حيضوتلا حورش ىف اهعمج
 نيعلاو (ماشه نبال) ءاهلاو (مساق مأ نبال) فاقلاو (مظانلا نبال) ءاظلاب اهيلإ
 نم غرفو ءنوعستو ةعبرأو ناتئامو فلأ ةدهشتسملا تايبألا ددعو (ليقع نبال)

 . )ةثامنامثو تس ه0 ةنس لاوش ىف حرشلا

 2٠١4 ١١١01١١ ص اج نوئنظلا فشك )١(
 .فيرشلا رهزألا ةبتكم تسرهفو ءةيرصملا بتكلا راد تسرهفو
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 ظ :ىلع لمتشيو

 - هدلوم - هبسن) مساق مأ نباب فورعملا ىدارملاب فيرعتلا
 .(ىدارملاب هتيمست - مساق مأ نباب هتيمست

 (ئرقملا ؛ىلوصألا :هيقفلا ؛ىوحنلا مساق مأ نبا) هملع

 ىدارملا ةيصخش - ىدارملا ةرسأ - يي ىبنلل هتيؤر - هقلخ





 مساق مأ نباب فورعملا ىدارملا
 :هكيبست

 ويل

 نباب فورعملا نيدلا ردب دمحم وبأ ىلع نب هللادبع نب مساق نب نسحلا وه

 .©0ىوغللا ىوحنلا ىكلاملا هيقفلا دتحملا ىبرغملا دلوملا ىرصملا ىدارملا مساق مأ

 :هدئوم

 مل ثيح ءاملعلا ضعب نأش اذهو «هداليم خيراتل ضرعت اًحخرؤم رأ مل

 .هدلوم ددحي خيرات ىلع هل اورثعي

 . ؟”9دلوملا ىرصملا :هريغو ,20(رصعب دلو) هنأ ىطويسلا ركذ نكلو

 :مساق مأ نباب هتيمست

 ىفسأ ةئيدم ىف برغملا دالب ىف شيعت تناك هببأ نم هتدج ىلإ ةبسن

 لقتني نأ رادقألا تءاش نكلو «برغملا ىف ىطنلطألا طيحملا ىلع ةعقاولا ةيلحاسلا

 نيدتلاو قلخلا نم ريبك بناج ىلع ةأرملا هذه تناكو .هتبحصف رصم ىلإ اهدلو

 ىف اهوعضوو ءاهومرتحاو اهومركأو اهوُلجأو اهلوح سانلا فتلاف «حالصلاو

 . (رابكإو اًراخف اهب قيلي ناكم

 اهومس برغملا نم تدفو امنيح اهيف مهداقتعالو «ءارهز اهمسا ناكو

 . ةخيشلاب

 «هتدجب افافتلا سانلا رثكأ ناكو «بشو رصم ىف ىدارملا نسحلا دلو املف

 اهمسا راصف «همساب اهمسا اونرقو اهب هوبقل ءاهل ةمزالمو اًبرقتو اًبح رثكأ ناكو

 .هريغ نع هب زيمتيو فرعي اهل ةعبات هترهشو هيلع اناونع

 نبال ءارقلا تاقبطو 71 ١ ص ةرضاحملا نسحو ١7ص ىطويسلل ةاعولا ةيغب :عجار )١(
 "هج بهذلا تارذشو «« 5 مقر ١١ ١6١ص ”؟ج ةنماكلا رردلاو ١7١7 ص اج ىرزحلا

 .90١73ص تانحلا تاضورو ء٠20 ص

 00 ٠ ص ىطويسلل .ةرضاحملا نسح : عجار (؟)

 تانجلا تاضورو ٠٠ ص "اج بمهذلا تارذشو 7١7ص ا اج ءارقلا تاقبط : عجار (9)

 .7؟0ص



 ام لوأ تناكو ءءارهز اهمساو هيبأ مأ هندج ىهو مساق مأ نباب فورعملا»

 (١)ه | «اهل ةعبات هترهش تناكف ةخيشلاب تفرع برغملا نم تءاج

 ناطلسلاو زعلا تيب نم ةأرما ىه امنإ ءهتدج تسيل ةأرملا هذه نإ : ليقو

 هنأ تعداو هتنبتو «هرغص لذنم هتلماعم نسحو هاوقتو هقلخل نسحلا تبحأ كلملاو

 .اهمساب ةمساأ كلذب رهتشاو اهنبا

 .©9مها (ناطلسلا تيب نم مساق مأ ىعدت هتنبت ةأرمال مساق مأ نباب ريهشلا)

 ' ,ىدارم اب هتيمست

 ىمسي هل دج ىلإ ةبسن وأ نميلاب دارم ةليبق ىلإ ةبسن نوكي امبر :لوقأو
 . ىدارملا

 :هةملع

 :ىوحتلا مساق مأ نيا

 «هغباون نم ةغبان وحنلا ىف مساق مأ نبا ناك ءعرابلا ىفيرصتلا ىوغللا وه

 ثيح «هتيص راطو همسا رهتشاو هرمع رثكأ نفلا اذه مدخ ىذلا مامإلا وهف

 تزربف «فينصتلاو نيودتلا ىتكرح طاشن ىلإ ىعدأ رصعلا اذه ىف ةجاحلا تناك

 رثأتف نيقباسلا بتك ىلع ىلايللا رهسو بكتاو هل ريظن ال ازورب ةيوحنلا هتيصخش

 ةجيتن تناكف .ءةمسابلا هراهزأو ةيوحنلا تيقاويلا نم هل ىلح ام ذخأو ءمهب

 ىلع نيرداقلا مالعألا نم املع حبصأ هنأ «مهتافنصمو نيقباسلا ءارآ ىلع هعالطا

 تارذشو «؛«5 مقر ١١ ١ص ؟ج ةئماكلا رردلاو 77ص ةاعولا ةيغب :عجار )١(

 ,559ص تانجلا تاضورو « ١١١. ص اج بمهذلا

 ا ظ



 هلامآ لك وحنلل ققحي بيشق بوث ىف دوجولا ىلإ زوربلاو ,باعصلا ىطخت
 . هينامأو

 مهيأر شقانو مهيلع دمتعاو مهيأرب متهاو نيقباسلا نع لقن هبتك ىف هارنف

 ايركز ىبأو ىروهنمدلا جارسلاو «ىجنطلا هللادبع ىبأ لاثمأ مهئاربكو وحنلا

 . نايح ىبأ خيشلاو «ىرامغلا

 ايركز ىبأو ىروهنمدلا جارسلاو ىجنطلا هللا دبع ىبأ نع ةيبرعلا ذخأو)

 ,(0)مه ا (نايح ىبأو ىرامغلا

 ىف رهتشاو مدقتو غين ثيح مساق مأ نبا ىلع ىلوملا ديلا مهل تناك ءالؤهف

 .مهقيرط ىلع راسو مهب ىدتقاو رثأتف وحنلا نف

 ىبأ هخيش نع الإ هخويش نع هبتك ىف لقني مل هنأ تيأر ثحبلاب نكلو
 هل ةمزالم رثكأو ءمهرخآ ناكو خويشلا لضافأ نم ناك هنأب كلذ للعأو .نايح

 .()ه | (نايح وبأ مهرخآ ةعامج نع)

 ناسللا نم ريفولا ظحلا لانيل كانهو انه بلقتي مساق مأ نبا نأش ناك اذكهو
 . كانه نفد ثيح ةرهاقلا لامش ةقطنم ىف ناك هنأ نظلا بلغأو «ميوقلا ىبرعلا

 لهن ءهرصع رباكأ نم ناكو ' عيمجلا باجعإ لان اعراب اًيوحن حبصأ العفو

 عيمجو .هدعب مأ هرصع ىف اوناك ءاوس اهنيعم بضني ال ىتلا هتافلؤم نم ريثكلا
 ىلإ هبتك تجرخ وحنلا ملعت ىلع هصرح ة ةوقلو «ةاحنلا ىدل ةقيثو رداصم هتافلؤم

 نولقانلا رثك كلذلف ؟ ةديدس ءارآو ةضايف ناعم نم اهيف امب اهسفنب ٌةوهزم دوجولا

 . هنع

 دمحأ نب دمحم لاق :هتروص ام ىذبألا نيدلا باهش ةمالعلا طخب تيأرو»

 اج ءارقلا تاقبطو فرخ ىطويسلل ةرضاحملا نسح 2725ص ةاعولا ةيغب :عجار )١(

 21١5١ ص ة5ج بهذلا تارذش «؛« 17 مقر ١١ 6ص ”"ج ةئماكلا رردلاو ١7١71ص

 .90١7ص تانجلا تاضور

 . ٠١378 مقر 777/ص ا١ج ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبط عجار (؟)
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 ةيفاشلا ةيفاكلاو ةيلوزسجلا حرش هنأ ىدارملا خيشلل افرعم ىراصنالا رديح نبا
 .()ه |«. ...ةيضورعلاو ةيوحنلا ةيبجاحلاو «طعم نبال لوصفلاو .«ليهستلاو

 .هيقطلا مساق مأ نبا

 بهذملا ىف اهيقف كلذ عم ناك دقف دحاو نف سيسبص ىدارملا نكي مل

 «هيأرب نودتعي ايتفلل سان هيلإ راص ىتح هيف غبنو .هنقتأو هقفلا سرد . ىكلاملا

 .«هسرد سانلا حبل ةنكمألا ضعب ىف سلجي ناك هنإ ىتح ءهلوقب نورمتأيو

 بمذملا مالعأ نم ملع نع ىقلت هنأال كلذو ؛ةعيرشلا ماكحأ ىف هب عافتتالاو

 .()ه:1 «ىكلاملا ىليغملا نيدلا فرش خيشلا نع هقفلاو»

 ىف هيعمتسمو هئاسلج نيب ةعيرشلا حور ثب نأ مساق مأ نبا ثبلي ملف

 .هب اوعفتناو عيمجلا هنم دافتساف ةضاخ نكامأ

 . ىكلاملا هقفلا ىف اًبتك فلآ نأ تبثي مل نكلو

 . :يلوضألا مساق مأ نبا

 .لوصألا ملع ىف اضيأ غبن .لب ىكلاملا هقفلاو وحنلاب مبساق مأ نبا فتكي مل

 .دحأ ىلع هب لخبي الو هملعب نضي ال ناكف ءاديجم هيف انيتم رهام ايلوصأ ناكف

 هنأ كلذو .ةماع سانلل ريخلل اًيحم اعرو ايقت ناك هنأل هتداعو هبأد اذه

 .نابللا نب نيدلا سمش خيشلا وهو لوصألا خويش .نم خيش ىلع ىقلت

 .(ه ا (نابللا ع نب نيدلا سمش خيشلا ن نع لوصألاو)

 مق ص 71ج رجح نبأ عج )١( مقر 5١١<ص اج رجح نبال .ةنماكلا رردلا : مجار 19045.
 2777ص ١ج ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبطو .775ص ىطويسلل ةاعولا ةيغب :عجار (؟)

 تاضورو 2١٠١ ص ”ج بهذلا تارذشو ؛«؛ 57 مقر ١١ص ؟ج ةنماكلا رردلاو

 .١7؟90ص تانحلا

 2777/ص اج . ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبطو 2775نص ىطويسسلل ةاعولا ةيغب :عجار (*)

 تاضورو 1٠١. ص ”ج بهعتذشلا تارذشو ٠21١557 مقر 7١١<شص ؟مج ةنماكلا رردلا

 775 ص تانجلا



 ءاملعلا نم هريغك وهف «لوصألا ملع ىف فنص هنأ دري مل هقوفت عمو

 .هب نورهتشيو نف ىف نوغبنيو نونفلا عيمج نولوانتي

 :ئرقملا مساق مأ نبا

 هل ناكو ءداجأو رحبتو اهيف ننفتو «تاءارقلا ىف مساق مأ نبا غبن اًضيأو

 مالعأ نم ملعب وه ىدتقا امك «هب ءادتقالاو تاءارقلا ملعتل ريثكلا هيلإ دفي سلجم

 .ليعامسإ نيدلا دجم خيشلا وهو ءهيدهب ىدتهاو هقيرط عبتا ىذلا ءارقلا

 دمحم نيدلا جات خيشلا نبا ليعامسإ نيدلا دجم ةمالعلا ىلع تاءارقلا أرق»

 ,(3)ه | «ىتكانبلا

 ىلع زمهلا ىلع ماشهو ةزمح فقو ىف «مجحلا ريغص اًباتك فلأ هنأ تبثو
 . ةيبطاشلا

 اهرثكأ تالامتحا هيف ركذو فنصم ىف زمهلا ىلع ةزمح فقو باب درفأو»

 .")"ها1؛....حصيال

 : اريخخأو

 .©"7ه ١ (داجأو ننفتو فنصو)) هيف اننفتم هفينصت ىف (ذيجم ناك

 ؛ةنوألا هذه ىف الإ ةميقلا هتاطوطخم قيقحت ىلإ دتمت مل ىديألا نأ تيأرو

 .ةماهلا تامولعملاب اهديوزتو اهكرادم عاستاو اهتوق عم

 ىلإ رخآلاو «ىناعملا فورح ىف رف ىنادلا ىنجلا قيقحت ىلإ هدي ٍضعبلا دقق 2

 1 . ليهتنتلا حرش

 . كلام نبا ةيفلأل هحرش قيقحت ىلع لمعأس هللا نوعبو

 هللا فاخي اعرو ايقت انيدتم احلاص ريبك قلخ ىلع مساق مأ نبا ناك :هقلخ

 )١( مقر 777ص اج ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبط عجار ١١378 .

 )١( مقر ١7ص ١ج ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبط عجار ٠١18 .

 «777ص ا١ج ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبطو ء775ص ىطويسلل ةاعولا ةيغب :عجار ('")

 تاضورو ١٠١«. ص ”ج بهذلا تارذشو ء645٠ مقر 5١١ص 7ج ةنئماكلا رردلاو

 5 3 . 77؟0ص تانجلا
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 ام ىلإ لصو ٍذقف «ابصانملا ىلع محازم ريغ عضاوتلاو ةءورم لا ريثك .هاشخيو

 . بصانملا نم اًبصنم ىقتري نأ نود هيف ةداجإلاو ملعلا نم هيلإ لصو

 دومحم ةئيكسلاو راقولا ميظع «نساحملا ريثك لئامشلا نسح اذبعتم ناكو

 ' نسح «ةماعلاو ةصاخلا دنع امظعم ةعانقلا ريثك عوشخلا رهاظ ردقلا ليلج ةريسلا

 ةءارق نم رثكي هئايلوأ نم اينو لجو زع هللا ىلإ اًيرقتم ءردصلا بحر ةرشعلا

 .(١)ه | «احلاص ايقت ناكو» .246 ىبتلا ىلع ةالصلاو نآرقلا

 | :175 ىبنلل هنيؤر

 هضحيو هئحي همانم ىف يك ىبنلا ىأر دقلف ءةطيسبلا هبجو ىلع ترهظ تامارك

 .هنم مهيرقو هيف سانلا ةبغرل ريخلا لمع ىلع

 نسح اي :هل لاقف «مونلا ىف ِدِلكَي ىبنلا ىأر هنأ اهنم ةريثك تامارك هلو»

 .()ه ١ «فحصملا راوجب قيتعلا رصم عماجب بارحملا ناكمب سانلا عفن . سلجا

 :مساق مأ نياب فورعملا ىدارملا ةرسأ

 درجم ودعي ال ةرسألا هذه رابخأ نم نيمخروملا بتك نم انيلإ لصو ام

 رهظيو هبناوج ءىضي امب نأشلا اذه ىف انثدح ىدارملا نأ تيثي ملو . ةرياع تاراشإ

 1 .ال مأ بجنأو جوزت ىدارملا ناك اذإ ام فرعن اال مث نمو . هلاعم

 ' قبس امك هتدج نع ليق ام «هدادذجأو هئابآ ثيدح نم .هيلإ ىهتنا ام ناكو

 تءاج ام لوأ تناكو «ءارهز اهمساو « هيبأ نم هتدج ىهو مساق مأ نباب فورمعملا»

 .هاا «. . .ةخيشلاب تفرع برغملا نم ش

 .:ىدارملا ةيصخش

 .ةيمسملاو ةيقلخلا هتافص نم مساق مأ نبا هب تمي ام انه ةيصخشلاب ىنعأ

 | !اهتركذ دقف ةيقلخلا امأ.

 )١( ص تانجحلا تاضور حل - ص لج بعذلا تارذش 75796 .

 .قحلا داج ديس دمحم ذاتسألا قيقحت 1647 مقر 11 رجح نبال ةنماكلا رردلا فلل
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 .ةفصلا هذه انل روصي ام نيخرؤملا بتك ىف دري ملف :ةيمسجلا امأو

 اهيف شاع ىتلا هتثيبو ىدارملا ةرسأل ةحضاو ةروص مدقأ نأ ىنمتأو دوأ تنكو

 .هتروص مسرل قيرطلا حسفي ىتح ءىش

 ناك امبرو .نيخرؤملا نم نيمدقألا لاب لغشي نكي مل رمألا اذه نأ ودبيو

 .لوقلا وغل نم مهدنع دعي هتئيبو هترسأ ةصاخ نع ثيدحلا

 . هتيصخش قيقحت ىف لاعفلا اهرثأ اهل ةنيمث ءايشأ انيلع كلذب تافف

 اهيلإ نكر ىتلا هحورشو .هتافلؤم ىف بصنتف :ةيملعلا هتيصخش امأ

 .هنع اهولقنو هئارآب اودتعاو هلاوقأ ىلع اودنتساو اهنيعم نم اولهنو نورخأتملا

 هذه ىف تلئثمت ىتلا ةماهلا ةيملعلا هتيصخشو هكرادم ةعس ىلع لدي اذهف

 . تافلؤملا





 نلاثلا لجفلا

 :ىلع لمتشيو

 ىدارملا خويش
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 مساق ما نبا خويش
 قلخلا نيب رهتشاو هتيص عاذو ءمساق مأ نباب فورعملا ىدارملا خيشلا غبن

 هنع ذخأو «ةربخ نف لك ىف هلو «تاءارقلاو لوصألاو هقفلاو وحنلا ىف عربو

 ىف رومألا هعضوو «هيأر ةفاصحو هلوق ةقدل كلذو «هبتك نم اولقنو ريثكلا

 كلذو .هنارقأ نم ريثكلا قافو «هتفك تحجرف لدعلا نازيمب هيأر نروو ءاهباصت

 «مهسورد تاقلح ىف سلجو مهيديأ ىلع ملعتو مهنع ىقلت نيذلا هخويش لضفب

 ,هتاحرتقمو هئارآو هراكفأب كلذ ادضعم «مهجهن ىلع مهنم رونلا عاعش دمتساو

 | .نايح ىبأ هخيش نع الإ لقني مل ثحبلابو

 . مهتايفو ىف ىنمزلا

 :ىرامشلا ايركزوبأ - ١

 .ىفوصلا ايركز وبأ ىسنوتلا ىرامغلا هللا دبع ركب ىبأ نب ىيحي وه :هبسن

 .ةرجهلا نم ةثامتسو نيعبرأو ثاللث 587 ةنس دلو :ىطويسلا لاق :هدلوم

 هملع نم عمجلا دافأو ريثكلا نم عفتناو ءاهيف رهمو ةيبرعلا ملعت :هتايح نم

 «ليصحتتلاو ملعلل ابلط مهتاقلح ىف سلجو ءاملعلا ىديأ ىلع بلقتو «هتيبرعب

 . هنارقأ نيب اعمال ةيبرعلا ىف ازراب ناكو
 قشمديو روفصعلا نب نسحلا ىبأ ىلع سنوتب ةيبرعلا أرق :ىطويسلا لاق

 عمو « ساحنلا نب ءاهبلا خيشلا ىلع ةرهاقلابو . ةيفلآلا بحاص كلام نبا ىلع

 ةءارقلاب اًئاغ ناكو . عفار نباو سانلا ديس نبا هنع بتك «نيعبس نب قحلا دبع

 ىتح همجن رهدزاو هرذق العو سانلا نيب رهتشاو هرمأ عاذ ,اهيف ائئفتم اهل انقتم

 ىلع اصيرح نهذلا ىفاص ءاكذلا دقوتم ناكو «ريثك قلخ هلوح فتلاف ءائرقم نيع

 . صرح ىأ هيهاضي ال اصرح ةءارقلا



 عجرو غياصلا باحصأ ضعب ىلع أرق : :ءارقلا تاقبط ىف ىرزجلا نبا لاق

 هنهذ نأ دالبلا كلت نم انيلع نيدراولا هباحصأ نم دحاو ريغ ىنربخأو «هدالب ىلإ

 .دئاز هصرحو مات تاءارقلاب هءانتعاو ديج

 هذه هتلعج ؛ةيوق ةباذج ةبغرب هيلإ ليمي هيلع اًملطم بدالا ىف اًقمعتم ناكوأ

 ش 0 . ديلتلا

 : هرعش نمو : ةنماكلا رردلا ىف لاق

 رصم ىمره نم ترصبأ ام لوط ىلع ارظنم نسحأ ترصبأ له كينيعب
 رْستلا وأ كامسلا فارشإ ضرألا ىلع افرشأو ءامسلا نانعأب اخانأ
 ردص ىلعاماق نادهّتامهنأك ايلاع ضرألا نم (ًرشن ايفاو دقو

 كلمي ام لكب اصيرحو انيمأ هتيبرع ىف اًعفان ايوق اديفم ىرامغلا ناك اذكهو
 - اهميدقو رصم نع ثدصحتيو رخفي ذأ هتوسفيالو تاءارقلا نف ىلع ةوسق نم

 رشع ثلاث ىف ىرامغلا ايركز وبأ تام : رجح نباو «ئطوسيسلا لاق :هتافو

 .(١)ةئامعبسو نيرشعو عبرأ ها 5 ةنس ةجحلا ىذ نم

 :ىبسل دقألا نايح وبأ - "

 - ءافلا نوكسو نونلا حت 3 ,  ةزهن ىلإ يسن ىرتنا يطانرغل يدلل نايح .وبأ

 ةنس لاوش رخاوأ ىف -ةطانرغ ةرضح ىف ةنيدم - نيامتشم د دلو :هدلوم

 . ةئامتسو نيسمحخنو عيرأ ه6

 ناتو مقر 71/4 صضأ اج ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبط ل رس ةاعولا ةيغب 60020

 داج ديس دمحم ذاتسالا قيقحت ه: 684 مقر 00- هذج رجح .نبال ةنماكلا رردلاو .
 . قحلا
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 .هبيدأو هخرؤمو هثدحمو هرسفمو هيوغلو هرصع ىوحن نايح وبأ :هتايح نم

 ىذبآلا نسحلا ىبأ نع ةيبرعلاو «عابطلا نب رفعج ىبأ نع تاءارقلا ذخأ

 رصمبو «ىلبللا رفعج ىبأو غئاصلا نباو صوحألا ىبأ نباو ريبزلا نب رفعج ىبأو
 «برغملاب هخويش ةايح ىف أرقأو ءوحنلا ىف مدقتو «ةعامجو ساحنلا نب ءاهبلا نع

 ةئامعبرأ وحن نم زاجحلاو رصمو ةيردنكسإلاو ةيقيرفإو سلدنالاب ثيدحلا عمسو

 ىبطاشلاو ىضرلاو صوحألا ىبأ نباو عيبر نب نيسحلا وبأ مهنم ءاَحيش نيسمخو
 . ىنارحلا زعلاو ىنالطسقلا بطقلاو

 قيقد نبا ىقتلاو ىطايمدلا فرشلا مهنم «برغملاو قرشملا نم قلخ هل زاجأو
 .ركاسع نب نيميلا وبأو نيزر ىقتلاو ديعلا

 تاءارقلاو ةيبرعلاو ريسفتلا ىفو «هيف عربو هنقتأو ثيدحلا بلط ىلع بكأو
 . هتيص راطو همسا رهتشا .خيراتلاو بدألاو

 هيدلوو ىكبسلا نيدلا ىقت خيشلاك هتايح ىف اومدقتو هرصع رباكأ هنع ذخأو

 . نباو ىسقافسلاو شيجلا رظانو نيمسلاو ليقع نباو مساق مأ نباو ىونسألا لامجلاو

 ش . قئالخو موتكم

 «باتك ىف رظني وأ بتكي وأ لغتشي وأ عمسي الإ طق هرأ مل :ىدفصلا لاق
 مدخ ءامهيف قلطملا مامإلا وهف فيرصتلاو وحنلا امأو «ةغللان افراع اميق اتبث ناكو

 هلو .هريغ امهيف ضرألا راطقأ ىف دحأ هكرديال راص ىتح هرمع رثكأ نفلا اذه

 ًاصوصخو مهتاقبط ةفرعمو «سانلا مجارتو ثيدحملاو ريسفتلا ىف ىلوطلا ديلا

 ةمئأعدت ]مالت راصو رابكلاو راغصلا قحلأو اًئيدحو اًميدق سانلا !رقأو «ةبراغملا

 وأ ليهستلا وأ هيوبيسم باتك ىف الإ ادحأ ئرقي الأ مزتلاو «هتايح ىف اًمنويشو

 ٍ ١ . هتافنصم

 ذاتسالل ضرعتلا ىلع ةبيبشلا ةدح هتلمح هنأ ةطانرغ نع هتلحر ببس ناكو

 .لانف ةعقاو ريبزلا نب رفعج ىبأ هذاتسأ نيبو هنيب تعقو دقو عابطلا نب رفعج ىبأ

 رمأف ناطلسلا ىلإ هرمأ عفرف «هتياور بيذكتو هيلع درلا ىف فيلأتلل ىدصتو هنم

 .قرشملا قحلو رحبلا بكر مث ىفتخاف هليكنتو هراضحإب

 ع
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 هلاغتشاو هثدبم ركذ ىف هفلأ ىذلا «راضنلا» هباتك .ىئف تيارو.:ىطويسلا لاق

 هومر ء ءاملعلا ضعب نأ ةطانرغ نع ةلحرلا ىلع همزع ىوق امم نأ. .هتلحرو هخويشو

 تومأ نأ فاخأو تربك ىنإ :ناطلسلل لاق .ةعيبطلاو ةضايرلاو ةفسلفلاو قطنملاب

 وبأ لاق «ءىدعب نم ناطلسلا اوعفنيل وولعلا هذه مهملعأ ةبلط ىل بترت نأ ىراف

 تعنمتف ناسحإو ةوسكو بتار ىل بّتريو «كئلوأ نم نوكأ نأ ىلإ ريشأف :نايح

 . كلذ ىلع هركأ نأ ةفاخم تلحرو

 بهذمتو «ىناهبصألا سلجم رضحو ىقارعلا مّلعلا ىلع أرقو :ىدفصلا لاق
 .ايرهاظ لزي مل هنإ لوقي ءاقبلا وبأ ناكو ؛ ىعفاشلل

 رهاظلا بهذم نع عجري نأ لاحم :لوقي نايح وبأ ناك .رسجح نبا لاقو

 وبأ اهيف لقن ةلأسم ىف هنيبو هنيب عقو مث ةيميت هت نبا مظعي ناكو .هنهذب قلع نم

 اطخأ دقل !!وحنلا ىبن ناك هيوبيسو .ةيميت نبا لاقف «هيوبيس نع اًئيش نايح

 لكب رهنلا هرسيسفت ىف هامرو هنع ضرعأف .هباتك نم اصضوم نيثالث ىف هيويبس
 , ءاوس

 ىف مهبغرد ؛ كلام نبا تافنصم قلع سائلا رسجن ىذلا وهو :ىددفصلا لاقاو“.

 مهب .اهجحل ضاخو اهضماغ مهل حرشو اهتاءارق

 ىلع لابقإ هل ”ناكو . ءاهققلا وحن هذه: بجاحلا نبا 'ةمئاسقم : نزع لؤقن .ناكو
 ا .مهل ميظعتا ةينعاو ءايكذألا ةيلطلا

 .رمقالا عماجب ءارقإلاو ةيروصنملاب ٌريسفتلا نسيردت ىلوت

 اتبث ناكو ءمركلاب سانلا رخفي امك لخبلاب رخفي ناك :ىوفدالا لاق“ :هتافص

 ىلإ لامو ءميسجتلاو لازتعالاو ةيفسلفلا .عدبلا نم ةديقعلا ملاس .ةجح اقودص

 ةءارق دنع ءاكبلاو عوشخلا ريثك ريثك «بلاط ىبأ نب ىلغ ة ةبحم .ىلإو ”رهاظلا لهأ بهذم

 «ةرمحب ابرشم فنوللا رهاظ.هجولا حيلم ةمغنلا نسح الاوط اًحيش ناكو ءنآوقلا

 . رعشلا لسرتسم :ةْيحللا :ريبك «ةبيشلا روتم
 .فاكلا نم اييرق فاقلا دقعي نآرقلا ريغ ع ىف هنكل ةحيصق هترابع تناكو |

 رق يدعم رميا



 .نيدلجم ىف هرصتخم رهنلا - ؟
 .بيرغلا نم نآرقلا ىف امب بيرألا فاحتإ “ 

 .لوطم ليهستلا حرش ىف ليمكتلاو لييذتلا - ؛
 ةيبرعلا ىف فلؤي مل :ىطويسلا لاق - برعلا ناسل نم برضلا فاشترا 5

 لاوحالاو فالخلل ىصحأ الو «عمجأ الو نيباتكلا نيذه نم مظعأ
 .عماوجلا عمج ىباتك ىف تدمتعا امهيلعو

 .نيدلا ردب هنباو فنصملل ليهستلا حرش ىف صخلملا ليخنتلا ١

 .راغصلل هيوبيس حرش ىف صخلملا رافسألا ٠١-

 .هيوبيس ماكحال ديرجتلا - 8

 .رابك تادلجم ةعبرأ «ةيبرعلا ىف ةركذتلا ه4

 .برقملا رصتخم ىف بيرقتلا - ٠

 .هحرشو بيردتلا-١١

 .فيرصتلا ىف عدبملا -

 .وحنلا ىف ناسحإلا ةياغ - ١

 .وحنلا ىف اذك ةلأسم ىف اذشلا حرش - 4

 .وحنلا ىف ةرذشلا ةحمللا 6

 . ءاظلاو داضلا ىف ءاضترالا

 .اهتيفاقو ةيبطاشلا نزو ىلع تاءارقلا ىف ىلآللا دقع - ١

 .ةيلاعلا نآرقلا ديناسأ ىف ةيلاحلا للحلا 7

 .سلدنألا ةاحن 84

 .ةيفاقلا ملع ىف ةيفاولا تايبألا - ٠

 ١ - سرفلا ناسل. ىف سرخلا قطنم .

 .كارتألا ناسلل كاردإلا 7
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 . كرتلا وحن ىف كلملا وهز - "97

 .كلذ ريغو . . .ىووتلل .«جاهنملا راصتخا ىف جاهولا -

 :لمكي مل اممو

 .نيدلجم ىف كلام نبا: ةيفلأ فصن حرش - ١

 .بارعإلاو فيرصتلا ىف بارعإلا ةياهن - ؟
 . .نايبلاو ىناعملا ىف نايبتلا ةصالخ ةروجزأ "7

 . شبحلا ناسل ىف شبغلا رون ةزوجرأ - 4
 ٠ .رصعلا لهأ خيراوت ىف رصهلا ىناجم  ه
 «ةئامعبسو نيعبرأو سمخ ال56 ةنس رفص نيرشع نما ىف تام :هتافو

 .217ةيفوصلا ةربقم ىف نفدو

 :ىليغملا فرشلا - "

 .نيدلا فرش خيشلا ىليغملا ىسيع نب فولخم نب ىسيع وه :هبسن
 هيف غبنو كلام مامإلا بهذم سرد .ةيكلاملا ءاملع نم املاع ناك :هتايح نم

 ناكو «ةماه ةينيد بصانم ىلوو «هنع نوقلتيو هب نوعفتتي هلوح عيمجلا فتلاو
 هتهازنل هولجأو هوربكأو سانلا هبحأ ىتح ءاهيوذل قوقمحلا ىطعي الدع امكح

 ١ . هتفاصحو

 ىلوو «ةيرصملا زايدلاب مهنايعأو ةيكلاملا ءالضف نم ناك :نوحرف نبا لاق

 .هتريس تدمجف اهب ةيكلاملا ءاضق

 نذأو هسلجم ىف ريثكلا سلجو «ءنوتملا نم اريثك ححصو نارقالا قافف .قارعلا

 تاقبطو 25666 مقر ١ج ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبطو ١7١2ص ىطويسلل ةاعولا ةيغب )١(

 بهذلا تارشذشو 2 784ص جا ىناكوشلل ملاطلا ردبلاو 37ا١نص انجح ىكبسلل ةيعفاشلا



 رثكف ءاهباصن ىف رومألا عضو همه ناكو « تازاجإ مهحنمو سيردتلاب مهل

 .هنيعم نم اولهنو هب اودتقاو هلوح نوفتلملا

 مالعألا دحأ غبصألا وبأ دحوألا ملاعلا انخيش# :هتلحر ىف ىولبلا دلاخ لاق

 ابيصم «مالكلاو لوصألاو عورفلا ىف مالعألا ملعو «ةمئألا مامإ ةلملا ءاملعو ةلجلا

 طبض ىف رادقألا هردق تاف «راصتخاو ءافيتساو راصتقاو ءاصقتسا نم هتارايتخا ىف

 لحر ءردقلا ىلاعلا ردصلا ملاعلا قالطإلا ىلع وهف «دئارفلا طقلو «دئاوفلا

 «هنوتم ححص «قاتعلا لوصألا هطخيب بستكاو «قابسلا لاصخ زرحأف «قارعلل

 حفن وأ «حبصلا هجو جلبت امئأك رشنو رشب اهل ودبتو («هنويع باوصلل قدحو

 ضعب هيلع تأرق «هظفح نم دراوش تديقو ء.هظفل نم دئاوف تعمس ءرطعلا

 نسحو «ةءورملاو .مركلاب زاتمي .ردقلا ميظع ةمهلا ىلاع الجر ناك :هتافص

 ىف هسفنب ءانتعالا ريثك ( هذنع ءىش نمثأ هل سانلا ةبحمو .رومألاب اريصب قالخألا

 .ساتلا ىلع

 فرظو ةءورمو مرك نيب هفراعم ىلإ عمج ردقلا ىلاع :ىولبلا دلاخ لاق
 رثعأ مل ثحبلابو .ها ةاصقتسم ريغ لئاضفو «.ةاصحو لقعو «تاياورو ةوتفو

 .هل فلؤم ىلع

 .2©١)ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبرأو تس هال5457 ةئس هللا همحر ىفوت :هتافو

 ىرتششلا ليعامسإ دجملا- +

 ىوحنلا نيدلا دجم ىرتششلا هللا دبع نب دمحم نب ليعامسإ وه :هبسن

 .رتشش هتيرق ىلإ ةبسن - ىرتششلاو ذاتسالا ئرقمل
 اع امامإ ناكو ءهداليم خيرات ىلإ عجارملا نم عجرم ضرعتي مل :هتايح نم

 ءءارقلل اًحيش راص ىتح تاءارقلل انقتم اًطباض ائرقم ةيبرعلا ةغللاب افراع اًظفاح

 .داجأو ننفتو هيف عربو لوصألا سرد

 جاهتبالا لين 2.185ص نوحرف نبال بهذملا ءاملع نايعأ ةفزعم ىف بهذملا جابيدلا )١(

 1 .84١ص ىتكبنتلا اباب دمحأ ىديسل جابيدلا زيرطتب

 ف محل



 «هتفاصح ترهظو ةيملع سرادم سأرتو ةفلتخمو ةيملع بصانم ىف بلقتو
 هب عمس ىتح .همسا ومسو تاءارقلاب هملع راهدزاو هردق ولع نم دار امم اذهو

 ام اولقن مث هسلجم ىف اوسلجو اهيف اوملعتو هتسمردم ىلإ اودفوو ٠ ءريثك قلخ
 .نفلا ىبلاط نم مهلوح فتلي نمو مهيوذ ىلإ هولمح

 هدو مهني نم له «هرصع ٠ ءاملع ىديأ ىلع بلقت «هريغ ةداعك ناكو

 5 ديري ىذلا

 ةيبرعلا هنع ذخخأو «ىونوقلا ءالعلا بحصو ةعامج نع ةسيبرعلا دعا ٠

 ::. كلذ ريغو لوصألاو

 ىف عربو ءغئاصلا ىقشلاو ىفونطشلا ىلع اهداجأو اهنقتأو تاءارقلا لخأو

 ةءارقلا ذاتسسأو دحوألا ةمالعلا حبصأ ىتح هيف جمدنا نف.:نك, ىفو هقرط باب لك
 ١ ١ .كوصالاو وحنلاو

 مث ةيجالصلاب نيدلا حالص ةفص مامإ .ءارقلا تاقنيط. ىف :ىدؤملا نبا لاق

 ىلوصالا ىوحنلا ئرقملا ذاتسألا دحوألا ةمالعلا ءارقلا خيش * .سوقايرس هاقناخ
 ةسردملاب تاءارقلا. خيش نابكو .ةيبرعلاو لوصالاو تاءارقلا يف عرب ٠ «ىعفاشلا

 مل ثحبلابو .ةعامج هب عفتنا .. .ءادألا ةدوجو ةءارسقلا ب روهشم ,ةيلضافلا
 | .هل فلؤم مسا ىلع رثعأ

 .مساق ما نبا ردبلا هنع ذخأو ظ

 هب عافتنالاو ملعلاو ريخلل ابحم اعرو ايقت الضان اكآع الجر .ناك :هتافص
 نم ناك ىذلا هذلاول ةودق وه ْلَب «هيلع بيرغب اذه سيلو ءهلجأ نم قافنإلا ريثك
 3 .هب اًكربت هنوزؤزيو هربق ىلإ .نؤدفي ضانلاو ىلاعت هللا ءايلوأ ابك

 خيشلاب تعني - هتيرقب - نوفدم ءايلوألا رابك نم هدلاو ناك :ىرزحلا نبا لاق ٠
 1 هب كوبتيو رازي: نئتكانبلا نيدلا جات

 ةئامعبسو نيعبرأو نامث 747 ةنس تام : ىرزجلا نباؤ ئظويسلا لاق :هتافو
 200 4 هلا نم

 ./81 مقر 78١ص اج ىررجلا نبال ءارقلا تاقبط ؛1534نص ىطويسلل ةاعولا ةيغب (1)



 :نابللا نب نيدلا سمش - 6

 نابللا نب نيدلا سمش خيشلا نمؤملا دبع نب دمحأ نب دمحم وه :هبسن
 .نابللا نباب فورعملا ةمالعلا مامإلا ىعفاشلا ىرصملا مث ىقشمدلا

 نم ةئامتسو نينامثو سمخ 586 ةنس دلو :بهذلا تارذش ىف لاق :هدلوم

 ٠ | . ةرجهلا

 قشمدب عمس ءارعاش ابيدأ «ةيبرعلاو لوصألاو هقفلاب اًراع ناك :هتايح نم
 . ساوقلا نب معنملا نب رمع صفح ىبأ نم

 عمسو «اريثك اماركإ همركأو رصمب ةعفرلا نبا هلزنأف ةيرصملا رايدلا ىلإ مدقو

 ميركلادبع نب ىوقلادبع نب نمحرلادبع نمو ىطايمدلا نيدلا فرش نم اهب
 ىف عربو «نيريثك ىلع هقفتو .,ثيدحلا عمسو «ةيرصملا زايدلاب ثدحو «ىمعتخلا
 مامإلا ةيوازب مث صاعلا نب ورمع عماج ىف ةيوازب سيردتلا لوازو «نونفلا ةلمج

 رهتشاف .«فوصتملا شرعلا توقاي بحصو «ةيلذاشلا قيرط ىلع راسو ؛«ىعفاشلا
 ىضاق مامأ هومكاحو ءاهقفلا هيلع جاهف .داحتالاب رعشي اًيفوص اًمالك ملكت هنأ ريغ
 . هللا لضف نبا هذقنتسا مث ةاضقلا

 بحصو ةعفرلا نب نيدلا مجن ىلع هقفت :ةيعفاشلا تاقبط ىف ىكبسلا لاق

 ةيردنكسإلاب ميقملا توقاي خيشلا ناكو «ةيردنكسإلاب توقاي خيشلا فوصتلا ىف

 نسحلا ىبأ خيشلا ىديس بحاص ىسرملا سابعلا ىبأ خيشلا ىديس باحصأ نم
 دقعو سانلا ظعوو ءافوصتو اوحنو الوصأو اهقف نابللا نبا عربو «ىلذاشلا

 .هنم هتءارب ىف كش ال ام اهرهاظ مهوي ظافلأ هنم تردبو ءرصمب ريكذتلا سلجم

 ةرواجملا ةسردملاب ةرخآلاب سردو «ىلاعت هللا هاجن مث ةديدش ةنئاك هل تقفتاف

 .هنع هللا ىضر ىعفاشلا خيشلا حيرضل

 نيعماجلا ءاملعلا دحأ :ىقارعلا نيدلا نيز ظفاحلا لاق ءبهذلا تارذش ىفو

 ىلإ رضحأو «همالك ىف تعقو رومأب هيلع دهش نأب نحتسما «لمعلاو ملعلا نيب

 سانلا ىلع مالكلا نم عنمو بيتتساف كلذب هيلع ىعداو ىنيوزقلا لالجلا سلجم
 .ءالضفلا نم ةعامج هب جرختو ةلبانحخلا ضعب هيلع بصعتو

 ما



 امامه سانلا نع اعمجتم احيصف ايكذ ةيبرعلاب املاع ارعاش ابيدأ ناكو «هثيدح

 ىلإ ليمي «مزحو ةمارصو ةوقو ةمه اذ انطف انسل نابللا نبا ناك :هتافص
 عمو «مهنع ضايقنالاو داعتبالا ىف بغري دقو سانلا ىف جامدنالا لواحي الو دجلا

 . هنوباهيو هنوفاخني قلخلا نيب اردقم امرتحم ناك اذه

 7 0 ا ”: اهنم :هتافلؤم

 ش هضيبي ملو ىعفاشلا مامإلل مالا بيترت -

 .هظفل ةقالخل رهتشي ملو ةضؤرلا نصتخ دخاو

 . ثيدحلا مولع ىف رصتخمو - "'

 .وحنلا ىف اباتك عمجو - 4

 . فوصتلا ىف باتكو - ©

 'وهو ةيفوصلا لا ةقيرط ىلع هب : ملكت ثيدحلاو نآرقلا هباشنم باتك هلو ؛7

 .تاهباشتملا ثيداحألاو تايآلا ضعب نع هيف ملكت نسح رصتخم

 .ىفاولاو ةيعفاشلا تاقبطو ةرهاقلاو رصم رابخأو بهذلا تارذش ىف :هتافو
 .©0ةئامعبسو نيعبرأو عست /49ةنس لاوش ىف نوعاطلاب نابللا نبا تام :تايفولاب

 :ىروهنمدلا نيدلا جارس - 5

 ىزغلا صفح وبأ نيدلا جارس حوتف نب ىلع نب دمحم نب رمع - وه :هبسن
 | | . ىعفاشلا ىرصملا ىروهنمذلا

 نم ةئامتسو نينامثلا دعب هدلاوم : ءارقلا تاقبط ىف ىررزجلا نبا لاق :هدلوم |

 1 . ةرجمهلا

 تارذدشو :807ص اج ىلكرزلل مالعألا 18٠« نص اج ىطويسلل ةرضاحملا نسخ (1)
 3218ص ةج قزر دومحمل كيلامملا نيطالس رصعو 201717 اج دامعلا نبال بهذلا

 . 178 مقر 686١ص ؟ج ىدفصلل تايفولاب ىفاولاو

 هذ



 ىف ءاملعلا ىدي نيب لقنت «مولعلل اعماج انقتم الاضفم املاع ناك :هتايح نم

 ىف ضراعو شقانو «مهسورد ىلإ عمتساو «مهتاقلح ىف سلجو نونفلا نم ريثك
 ربكأ ىلع لوصحلا نم هسفن هيلإ وبصت ام ىلإ لوصولا ليبس ىف هخويش سلجم
 هقفلاو ثيدحلاو تاءارقلاو وحنلا تاقلح ىف سلجف «نونفلاو مولعلا نم ردق

 0 .مهيديأ ىلع عربو «مهيف قثو خويش نع ايقلتم

 نمبو «ىلذاشلا ىنسحلا ىلع نب دمحم نيدلا فرش خيشلا نع ةيبرعلا ذخأ
 ءاوشلا نب نيدلا فرش خيشلا نع تاءارقلا ذخأو «هريغو اضيأ غئاصلا نبا ىقتلا

 لوصاللاو «ىنيوزقلا لالجلا نع ىناعملاو «غئاصلا ىقتلا نعو ةيردنكسإلاب ريرضلا

 بوقعي نب ىلع نيدلا رون ةمالعلا مهنم ةعامج نع هقفلاو «ىونوقلا ءالعلا نع
 ةعامج ءاتفإلاب هل نذأو ءىوسوملاو فيرشلاو راجحلا نم عمسو «ىركبلا ىشرقلا
 راص ىتح هيف غبنو لوصألا ىف عربو «ىناهبصألا نيدلا سمش خيشلا مهرخآ

 .هنع ذخؤيو هب دتعي اذاتسأ

 نبا رصتخم هيلع أرقو ىونوقلا بحصو «ةددعتمو ةفلتخم نكامأ ىف سردو

 سانلا ةعفنم ىلع لمعي نأ نم ادب دجي ملو «نايبلاو ىناعملا صيخلتو بجاحلا
 باعصلاو بعاتملا ىقليو مهل اعفن رثكألا ناكملا ىلإ لقتتي ناكف «هداورو هبالطو

 ىمس ىتح هب اوطاحأو عيمجلا هبحأف «قلخلا نم ريفغ عمج ةدافإ ليبس ىف

 .هئاتفإب لمعيو هثيدحل عمتسي لكلاو ةءارقلل اخيش راصو ءدحوألا ةمالعلاب

 هصرخلو «ءارقلا خيش ىتفملا هيقفلا ئرقملا دحوألا ةمالعلا» :ىرزجلا نبا لاق

 . سانلا نم ريثكلا دافأو ةنيدملاو ةكمب أرقأ «عمجلا ةدافإ ىلع

 فلخ دقو «هملعب لخبي ناك اذه لك عمو «ىرصبلا نميلا وبأ هنع ثدحو

 ىلع لمعت ىتلا ديلا اهكلمت نأ نود تكلهو ءاهب عافتنالا نود هبتك نم ريعب لمح

 ْ .اهعمجو اهمض

 نيفيرشلا نيمرحلاب تاءارقلا أرقأو» :ءارقلا تاقبط ىف ىرزجلا نبا لاق

 عفتني ملف هدعب تكلهو ايندلاو بتكلا نم ةلمج فلخو هملعب انينض ناكو ءدافأو

 . اهب

 4م



 هيقفلا ءءارقلل اخيش حبصأ ىذلا ىلوصألا ملاعلا اذه ىلإ رظنأ ىننإو

 عمو « ةمركملا ضرألا ىفو قلخلا نيب همسا راطو هتيص عاذ ىدذلا" .ىوتفلا بحاص

 ةمعن نم هيلع هغبسأو هللا هاطعأ امب نضي فيك .ةميظعلا ةينابرلا حنملا هذه لك

 ؟ملعلا

 هللا هبهو ام ىلع صرحلا لك ضرسحلاو ةظفاحملا بحي ناك هنأ ىلإ ليخي
 .هل فلؤم مسا ىلع رثعأ مل ثحبلابو .هلزنم ةبتكم همضتو هينتقيام لك ىلعو

 .ةرجهلا نم ةلامتبسو نيصخو ىدحإ ١

 ةنس لوألا عبير رشع ثلاث ءاثالثلا موي ىف تام لب مهو اذه :ىسافلا لاقو

 . ةثامبعبسو نيسمخخو نيتنثا ه7

 هاله" ةنس لوألا عيبر رهش ةكمب ,ىفوت :ةياهنلا ةياغ ىف ىرزحلا نبا لاقو

 .«"!ةثامعبسو نيسمخو نيتنثا

 نجت هللا دبع و بأ 7

 لهأ نم خيش ىجنطلا هللادبع وبأ :755ص ةاحنلاو نييوغللا تاقبط ىف ةاعولا

 .اذكه هركذو فاشترالا ىف نايحح وبأ هنع لقن وحنلا

 777ص ىطويسلل ةاعولا ةيغب ء7477 مقر 047/ص ا١ج ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبط )١(
 .77؟7ص 7ج رجح نبال ةنماكلا ررنلا 211/7 ص "هج دامعلا نبال بهذلا تارذش



 مساق مأ نباب فورعملا ىدارملا ذيمالت
 سلجو مهنع ىقلتو مهيديأ ىلع ذملتتو هرصع ءاملعب مساق مأ نبا رثأت دقل

 دق نوكي نأ دبالف «مهقيرط نع غبنو ريغلاب رثأت دق ماد امف ءمهسورد تاقلح ىف

 .هسرد تاقلح ىف اوسلجو هيلع اوذملتتو هب اورثأت عمتجملا ىلإ اوزرب الايجأ جرخ

 .ءاطعلا معن نم هللا مهبهو امب مهريغ اودافأو

 نم هيف ركذي خيراتلا بتك ىف اصن دجأ مل ءاصقتسالاو ثحبلا دعب :لوقأو

 نم نكمتأ ْملو «ىئابشلاب فورعملا دمحأ نب لالج ىوس مساق مأ نبا ىلع ذملتت
 مأ هخيش نع لقن هنأب مكحأ ىتح ىنابتلا لالج خيشلل فلؤم ىأ ىلع لوصحلا
 1 .ال

 ذملتت هنأ تبثي مل ناك نإو  ماشه نبا اضيأو هل اذيملت هتذختا كلذ ىلعف

 .هرصع ىف وهو هنع لقن هنإف هيلع

 .هنع اوذخأو مساق مأ نباب اورثأت نيذلا ذيمالتلا ضعب ركذأسو

 . مهتايفو ىف ىنمزلا بيترتلا بسح كلذو

 :ىراصنألا ماشه نبا - ١

 ىراصنألا ماشه نب هللادبع نب دمحأ نب فسوي نب هللادبع وه :هبسن

 .دمحم وبأ روهشملا ةمالعلا لضافلا ىرصملا ىوحنلا ىلبنحلا نيدلا لامج خيشلا

 له ١8 ةئس ةدعقلا ىذ ىف دلو :ةنماكلا رردلا ىف رجح نبا لاق :هدلوم

 ا ظ .ةئامعبسو نامث

 «جارسلا نبا ىلع التو لحرملا نب فيطللادبع باهشلا خيشلا مزل :هتايح نم

 رضحو «هيلع أرق الو همرالي ملو ىملس يبأ نب ريهز ناويد نايح يبأ نم عمسو

 هل ةراشإلا حرش ىهكافلا جاتلا خيشلا ىلع أرقو «ىزيربتلا نيدلا جات خيشلا سورد

 رصتخم .ظفحف ىلبنحلا بهذملا ىف جمدنا مث ىعفاشلل هقفتو «ةريخألا ةقرولا الإ

 نينس سمخب هتوم لبق كلذو رهشأ ةعبرأ نود ىف ىقرخلا

 ةيبطاشلاب ةعامج نبا هنع ثدحو «خويشلا لب نارقألا قافف ةيبرعلا نقتأو

 ٠ ا .مهريغو رصم لهأ نم ةعامج هب جرختو
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 ةقيقدلا ثحابملاو ةبيرغلا دئاوفلاب درفناو نييلاطلا عفنو سيردتلل ردصتو

 ىف فرصتلا ىلع زادتقالاو ظرفملا عالطالاو عرابلا قيقحتلاو ةبيجعلا تاكاردتسالاو

 .ازجومو ابهسم ديري ب هدوصقم نع اهب ريعتلا نم نكمتي ىغلا ةكللاو مالكا
 عالطالا ةعسو قيقحتلاب رهتشا «ةيبرعلا ةغللا ءاملع رابك نم ماشه نبا ناكو

 تراطو ىمالسإلا ملاعلا ىف هتيص عاذو «مالكلا ىف فرصتلا ىلع رادتقالاو
 ,.زايدلا بلاغ ىف هتافنصم

  :ماشه نيإ ىف نودلخا نبا لاق

 ماشه نبا هل لاقي ةيب ءرعلاب ملاع رضمب رهظ هنأ عمسن :برغلاب.:نحنو انلزام

 . هيوبيس نم ىحنأ

 '  :نايح ىبأل هتنثاخم

 ديدش نايح ىبال ةفلاخملا ريثك ناك :علاطلا ردبلا ىف ىناكوشلا لاق
 نفلا اذهب ادرفنم ناك نايح ىبأ نوكل _ ملعأ'هللاو“.:كلذ لعلو «هنع فارحنالا
 بحاص َوه'هدعب درفنملا ناك مث «هيف قنستلا نع عقادم ريغ رصععلا كلذ ىف

 .غولبلا نم :نكمتلاب وأ هلبق ناك نم لجرلا سفاني ام ارسيثكو - ماشه نبا - ةمجرتلا
 نكي ملو «ناكمب نفلا اذه نم نكمتلا نم وه نايح وبأف الإو «هيلإ غلبي الام ىلإ
 | . ةمجرتلا بحاص لثمو هلثم نيرخاتملل

 نوكل وحنلا ىف هيلع ضارتعالا نم رثكاف ىرشخمزلا نايح وبأ سفان اذكهو

 .هرصعب الصتم هرصع نكي مل نإو نآشلا اذهب درفت نمم ىرشخمزلا
 عوقولا ةريثك اهنإف اهل هنتي نأ ذأ لمعلا صالخإ + هارأ نم ىغبني ةقيفد هذهو

 0 .صالخإلا ةديعب

 مهري هتابرقأ ىلع فطعيو عضاوتلا ىلإ ليمي ماشه نبا ناك : :هتافص
 .«بلقلا قيقر :قالخألا ثمد ناكو . مهيلع قفشيو نيجاتحللاو ءارقفلا ىطعيو
 . سانلا عم لماعتلا بحي اعيدو انيل الهس

 يمدارملا نم دافتسا ماشه نبا نإ :اولاق :ىدارملا نم ماسثه نبا هب عفتنا اما 0

 ىف بيبللا ىئغمب ىمسملا هباتك نم لوألا ءزجلا ىف رثالا اذه رهظو «هب رثأتو
 را



 مأ نبا باتك نم كلذو هيلع ادمتعم هانعم سبتقا وأ هظفل لقنف «ةددعتم عضاوم

 . ىئاعملا فورح ىف ىنادلا ىنجلاب ىمسملا مساق

 :اهنم :هتافنصم

 بتاكم رثكأ ىف خسن هنم  وحنلا يف بيراعألا بتك نع بيبللا ىنغم -
 رصم ىفو ١775 ةئس نارهط ىف عبطو «ةيرصملا بتكلا رادو ءابروأ

 :حورش ةدع هلو . .ارارم

 .ىنيمامدلل حرش أ

 .ىنمشلل حرش - ب

 .ىقوسدلل حرش  ج
 .ريمألل حرش - د

 عبط .فلؤملا حرش هيلع  وحنلا بتك مهأ نم ىدصلا لبو ىدنلا رطق - ١

 «ةيسنرفلا ىلإ رايجوك هلقنف هب جنرفإلا متهاو ءارارم سنوتو رصمب
 .ةريثك حورش هيلعو م1841١/ ةنس نديل ىف عبطو

 نيلرب ىف ةيطخ ةخسن هنم  وحنلا ىف .بارعإلا دعاوق نع بارعإلا -

 .حورش هلو .اطوغو

 .عوبطم اهرثكأ حورش هلو ءارارم عبط  وحنلا ىف بهذلا روذش  ؛

 خسن هنم «ءوحنلا لئاسس صوغأ ىف .نانسولا ظقومو ناهذألا دقوم  ه

 . ةيرصملا بتكلا رادو سيرابو نيلرب ىف ةيطخ

 .رصمب عبط  ةيوحن زاغلأ - 5

 «ىنج نبا ىلع اهيف لوع - ةيبرعلا مولع دهاوش ىفف ةيبدألا ةضورلا - 37

 .نيلرب ىف وهو

 هيلعو .ةيروميتلا ةنازخلا ىفو سيرابب  وحنلا ىف .ريغصلا عماجلا

 ش .حورش

 .دلجم .كلام نبا ةيفلأ ىلع حيضوتلا -

 م ملا



 .تادلجم ةعبرأ  ةصالخلا ةءارق نع ةصاصخلا عفر ٠١

 ١ - .نادلجم  بجاحلا نبا فيرصت قيقحت ىف بلاطلا ةدمع 2

 ١ - .تادلجم ةدع  ليمكتلاو لييذتلا باتكل ليصفتلاو ليصحتلا .

 ..ةدوسم - ليهستلا حرش - ٠

 .ىربكلا دهاوشلا خرش -15 ٠

 .ىرغصلا دهاوشلا حرش 6

 .ىرغصلاو ىربكلا دعاوقلا_ 7

 .ريغصلاو ريبكلا.عماجلا ١7

 .نايح ىبأل ةحمللا حرش -

 .داعس تناب حرش 9

 ..ةدربلا حرش - "

 .اذلجم رشع ةبسصخ -؛ةركذتلا + :؟١

 00 كلذ ريغو .. وحنلا ىف ةيزفسلا لئاسملا - 3"

 ىف ةقرفتم' ىرخأ بتسكو !لئاسزو ليهسستلاو ةيفلالا ىلع شاوسح ةذع هلو
 ' .ابروأ تابتكم

 ىذ سماخ ةعمجلا ةليل تام :٠ قئاكوشلاو ىطؤيسلاو' رجح قب لاق :هتافو

 .(١)ةئامعبسو نيتسو ىدحإ 7١ ةنس ةدعقلا

 :ىنابتلا لالج - ؟

 ىازلاو ةيناقوفلا رسكب - ىنيزيتلا فسوي نب دمسحأ نب لالج - وه :هبسن
 هلوزنل - ةليقث ةدحوم مث ةانثمب  ىنابتلاب فورعملا  ةنكاس ةيناتحت اهدعبنو اهلبقو
 1 ش .الوسر ةهمسأ لاقيو و نيدلا لالج .ةرهلقلا رهاظ ةنابتلا

 2١65 ص جا فيض ىقوش روتكدلا قيلعت .ناديز جيروم .ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات 220(

 ةنماكلا ٌرردلا : را ص ,ادج نطويسلل ةرضاحملا وسص- و 0797 صسص .ىطويسلل ةاعولا ةيغب

 ١9١2ص اج دامعلا نبال بهذلا تارشش «: 4 مقر 241١95 صا ؟سج رجح نبال

 5 نم اج يتاكوشلل. علاطلا ردبلا رحب
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 بلقتو .اهيلإ هتبسن هيلع بلغف ةنابتلا دجسمب ماقأف ةرهاقلا مدق :هتايح نم

 لبق ةرهاقلا مدق : ةنماكلا رردلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق .ءاملعلا ىدي نيب

 نعو هلع ذخأو «ىنامكرتلا نيدلا ءالع خيشلا .نم ىراخبلا ىف عمسو «نيسمخلا

 لالج خيشلاو ىناقتإلاو ماوقلاو مساق مأ نبا نع ةيبرعلا ىف لحخأو «ىناقتإلا ماوقلا

 ايلوصأ اهيقف ناكو .ريخلاو نيدلا عم نونفلا ىف عربو « ليقع نباو ماشه نب نيدلا

 ةخيشمو ةوسكلا رظنو لاملا تيب ةلاكو ىلوو «نينس سردو ىتفأو اعراب ايوحن

 .نوخيش هاقناخ

 رصاف ةرم ريغ ءاضقلا هيلع ضرعو «هنامز ىف ةيفنحلا ةساير هيلإ تهتناو

 هيف ىفكي الو حالصإ ةفرعمو ةيارد ىلإ جاتحي نف اذه :لاقو .عانتمالا ىلع

 .ملعلا ىف عاستالا

 .ىوتفلا ىلع بتكو ىئاجلا ةسردمو ةيهجلالاو :ةيشمتغرضلاب سردو

 ىرضاحلا نيدلا زع خيسشلاو «نيدلا فرش خيشلا هدلو هنع ذخأ نممو
 01 .ىبلحلا

 وهو هباب ىلإ سانلا ددرتو مخضو مظعو هنياكالاو ءارمألاب ةلص هل ناكو

 . ةنايصلاو ةنايدلا عم لاغشألاو لاغتشالل مرالم كلذ عم

 «مهل هتمزالمو مهب عامتجالاو ءاملعلا ةاقالم ىلع صرحلا ديدش ناكو

 .هردق ولعو هتمظعو هترهشو هغوبن ىف اببس اوناك مهنأل

 «ةعدتبملاو ةيداحلإلا ىلع اديدش ةديقعلا نسح .ةنسلا ىف ابحم ناك :هتافص

 .ةعومسم ةملكو ةلودلا ىف ةمرح هل ناكو « نيجاتحملاو ءارقفلا ىلع ةقدصلا

 :اهنم فيناصت فئنص و :هتافنصم

 . هقفلا ىف ةموظنملا -

 .تادلجم ةعبرأ ىف  هقفلا ىف ةموظنملا حرش - ٠

 . قراشملا حرش

 > م44



 هتيأر : ىنالقسعلا رجح نبا لاق ىراخبلا ىلع ىاطلغم حرش رصتخا د

 . عمجلا دذعت ملم ىف فينضت هل - ْ

 _ .صقنيو ديزي ناميإلا نأ ىف فينصت - م

 .ىودزبلا ىلع هيف قلع باتك هل
 تام :بهذلا تارذش ىف دامعلا نباو ةاعولا ةيغب ىف ىطويسلا لاق :هتافو

 نيتسو عضب نع ةئامعبسو نيعستو ثالث 7847 ةئنس ٍفجر رشع ثلاث ىف ةرهاقلاب

 ٠ . (1)ةنس

 هتافلؤم

 ٠ 2 مساق مأ نبا تاطلؤم

 بتك سردف .اهلجأ نم هتايح سركو هدهج لك اهيف لذب تافلؤم ىدارملل '
 ,فاضاو .اهرامث نم هبجعأ ام ىنجو اهراهرأ اهنم فطتقاف .اهصحفتو نيقباسلا

 اودمتعاف فلخلاو نيرصاعملا بجعأف .هريكفت هب داجو هتحيرق هتوحام ىلإ كلذ

 نأ ديري نم لكل ةرانمو ثحاب :لكل اردصم تناكو اهنم.اولقنو هتافلؤم ىلع

 :كلذ نمو .دفني ال ىذلا هملع نمو بضني ال ىذلا هتيعم نم اولهنف . دش رتسي

 ا . ىناعملا فورح ىف ىنادلا ىنجلا

 كلم نبل دصاقلا يمكن دوق ليت وش ؟

 رردلاو , ٠ ٠ ص اج ىطونيسلل ةرضاحملا نسمحو ,9١7١21؟ص ىطويسلل ةاعولا ةيغب )١(

 علاطلا رذبلا ,.777نص ”ج دامعلا نبال بهذلا تارذش .87نص 7ج رجح نبال ةنماكلا

 .7١١؟ص ىاسناوخلل تانجلا تاضور :185١ص ١ج ىناكوشلل
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 .ةيبطاشلا نم زمهلا ىلع ماشهو ةزمح فقو باب حرش - 4

 ىف بجاحلا نبا ةمدقم ىمستو) ليلخلا ملع ىف ليلجلا دصقملا حرش  ه

 .(ضورعلا ملع

 .ىواخسلل ديوجتلا ملع ىف ديجملا ةدمع ىلع ديفملا حرش - 5

 .بارعإلا نم اهل لحم ال يتلا لمجلا ىف ةلاسر -

 .هيلع رثعأ مل  وحنلا ىف ىرشخمزلل لصفملا حرش - 8

 ةذاعتسالا حرشو :تلق :ىطويسلا لاق ؛ةلمسبلاو ةذاعتسالا حرش - 4
 .هيلع رثعأ مل - هطخب هتكلم سارك ةلمسبلاو

 ةريشكلا دئاوفلاب هيف ىأ تادلجم ةرشع يف ميركلا نآرقلا ريسفت - ٠
 ش .- هيلع رثعأ مل  نآرقلا بارعإو

 .- هيلع رثعأ مل  .ةيلوزجلا حرش - ١

 .- هيلع رثعأ مل.- ةيفاشلا ةيفاكلا حرش -

 .- هيلع رثعأ مل - طعم نبال لوصفلا حرش - ٠

 .- هيلع رثعأ مل - ةيوحنلا ةيبجاحلا حرش - 4

 :ىهو .: تابتكملا يف هيلع ترثع فلؤم لك نع ةزجوم ةذبن ركذأسو

 :ىناعملا فورح ىف ىئادلا ىنجلا باتك - الوأ

 ءماع 54١. 78١ ماقرأ تحت ةيرصملا بتكلا رادب عدوم طوطخم باتك وه
 .ارطس ١9 هترطسمو ةقرو ١57 ىلع ىوتحيو «روميتو «تعلطو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب# هلوأ

 انديس ىلع همالسو هتالصو .هدماحم عيمجب .هل دمحلا .ميركاي رسي بر

 دعبو . . هئايبنأ متاخ دمحم

 ىلع اهرثكأ اينبم هفونص فالتخا ىلع برعلا مالك دصاقم تناك امل هنإف
 00 .«خلإ . . :اهليصحت ىلإ ةنهلا تفرص هفورح ىناعم
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 ىلع اهحتفف ةدصوملا باوبألا هيف هبحاص قرط .ميظع ميق باتك هنإ اقح

 هنيع بصن عضوو «همالك ققد دقف «ةيادهلا قيرط ئراقلل رانأ ثيح ءاهيعارصم

 ةلمج اهركذو .اهيلع فوقولا رسيو ءاهضماغ نع فشكف اهيناعمو فورحلا
 .اهروغ دعبو اهرد رثك اهتلق عم ىهو ءاليصفتو

 ىنجلا هامسو انيديأ لوانتم يف هلعجو ءاهنم بعص ام لهسو ديسعبلا برقف
 | . ىناعملا فورح ىف ىنادلا

 ىلع  هيهاضي وأ هلثامي'ام لقو هدوجو ردن ىذلا باتكلا اذه ىوتحيو

 1 .لوصف ةسمخ ىلع ةمدقملا تلمتشاو «تاوبآ ةسمخو ةمدقم

 ثلاثلا ىفو ؟ افرح ىمس اذامل ىناثلا ىفو ءفرحلا دح لوألا لصفلا ىف نيب
 فرحلل اولعج نييوحنلا نإ :لاق هنإ ىتح .هماسقأو هيناعمو فرحلا ةلمج ىف

 ةدع ىف سماخلاو .«لماع ريغو لماع هنإ :لاقو .هلمع نايب ىف عبارلا ىفو

 ءافرح نوعبسو ةئثالث ىناعملا ةلمج نإ .:اولاق نييوحنلا ضعب نإ :لاقو فورحلا

 . .افروح نيعستو افين مهضعب ركذ
 اهل ىقترت اهتيفرح ىف فلتشم رخآ تاملك ىلع . مساق مآ نبا فقو دقلو

 .اباب مسق لكل لعجو ماسقأ ةسمخ ىف ةرصحنم ىهو .؛ةئاملا ىلإ فورحلا ةدع
 :ءاتلاو «ءابلاو «ةزمهلا .افرح رشع ةعبرأ ىهو .ىداحألا ىف لوألا بابلاف

 ءواولاو ءءاهلاو «نونلاو «ميملاو «ماللاو ,فاكلاو ءءافلاو «نيشلاو «نيسلاو

 فشكب » كلوق ىف اذه هباتك ىف مساق مأ نبا اهعمج دقو «ءءايلاو «فلألاو
 . «اهينومتلأس

 برعلا راعشأو ميركلا نآرقلا نم ةلثمألا ابراض الصفم ةزمهلاب أدب مث

 ٠ .رييغت نم هيلع أرطي امو عضوملا اذه ىف رودي اميف ةاحنلا ىأر اضراع
 .ةدئار ريغو ةدئار اهيناعم احضوم ءابلا ضرع مث

 نم ريثك در :لاق الثمف «مالكلل هضرع ىف هيوبيس ئأر ىلع ٍدمتعي دقو

 ال ىنعم هولعجو «هيوبيس ركذ امك .قاصلإلا ىنعم ىلإ ءابلا ىناعم رئاس - نيتحلا

 . .اهقراشي



 ةلازإو حيضوت عم ىناعملا فورح نم لوألا بابلا ىف ام اضراع .اذكهو

 نهذ ىلإ ىناعملا برقيل بيجيو لأسي نايحألا ضعب ىفو نساحملا زاربإو ضومغلا
 «ماسقالا نم مسق لك بقع تاهيبنت ركذي دقو «تاهبش نم هيف ام اليزم ئراقلا

 ىأر هيف اضراع .مهبأ ام راهظإلو ؛لكشأ ام حيضوت وأ «هتاظحالم ءادبإل
 ش . ةاحنلا

 «ءىشب قلعتت الف .ةدئاز ىه :ليق «ةثاغتسالا مال» هل هيبنت ىف .الشمف

 .قلعتتف ةدئاز تسيل :ليقو

 وهو «فوذحملا لعفلا هنأ امهدحأ :نالوق هب قلعتي ام ىفف :اذه ىلعو

 بهذو «ىنج نبا بهذ هيلإو «ءادنلا فرح هنأ :ىناثلاو روفصع نبا رايتخا

 .نيبيو حضوي اذكهو . .لأ ةيقب ماللا هذه نأ الإ نويفوكلا

 هحرش ىف مظانلا نبا ىلع دمتعيو «هديؤيو كلام نبا ىأرب دتعي ام اريثكو

 ىرابنألا .نباو شفحخألا لاثمأ نيروهشملا نيززابلا ةاحنلا نم كلذ ريغو ةيفلألل

 000 .مهريغو شيعي نباو دربملاو جاجزلاو

 قفتم برض :نيبرض ىلإ همسقو ىئانّثلا وهو «ىناشلا بابلا ىلإ لقتنا مث
 . ءنإو «مأو «لأو ءذإ :ىهو افرح نوثالثو ةثالث كلذ عيمجو هيف فلتخمو هيلع

 ش خلإ . .اذإو «لبو «ىأو ءوأو

 ام اديؤم ةاحنلا ىأر اضراع اهضارغأو اهيناعم انيبم بيترتلا ىلع اهركذ مث
 .برعلا راعشأو هللا باتكب ادهشتسم ءدوصقملاو اقفتم هاري

 : ففلتخمو هيلع قفتم :نابرض وهو ءىثالثلا ىف ثلاثلا بابلا ىلإ لقتني مث

 «ىلإو ءالإو ءاذإو ءنذإو ءلجأ :ىهو ءافرح نوثالثو ةعبرأ كلذ ةلمجو هيف

 - .ةلثمألا كلذل ايراض اهب قلعتي امو اهيناعم انيبم ةبترم اهركذ «خلإ . .ام

 زاجيإ ىف ةاحنلا ىأر اهيف ضرعيل «لئاسملا ضعب بيقع دئاوف ركذي دقو

 .ام ةلأسم ىف ةاحنلا ىأر ىلع ئراقلا فقيل ءراصتقاو

 اهمضو ءاعلا حتفب «صانم نيح تاالو» ئرق «تال» ىف ةدئاف :لاق الثمف

 ناسيك نباو «ءارفلاو هيوبيس دنع ءاتلاب اهيلع فقولاو ءروهشملا .وه حتفلاو اهرسكو

 .نرئاسكلا ارق هبو دربملاو ىئاسكلا دنع ءاهلابو ءارقلا رثكأ فقو هبو «جاجزلاو

 2 ش٠ ليلا



 فلتخمو هيلع قفتم :نابرض وهو .«ىعابرلا ىف عبارلا بابلا :ىلإ لقتنا مث

 :قهو افرح.رشع ةعست هتلمجو هيف

 اهطسب .بيترتلا ىلع اضيأ اهركذ مث .خلإ ..... امإو ءامأو ءالاو ءامذإ
 .ةهبش لك ليزي اطسب هبولساب

 ىف لاق «كلام نبا ىأر اضراعم هيأرب دتعاو «نايح ىبأ ىلع دمتعا دقو

 لاق ءاهثلث وأ اهفصن ىتح ةكمسلا تلكأ :لوقت 2 نأ روجي الو :«(ىتح»

 ” ىنأي ىتح اًنيشنف ائيش ىضقني نأ هنم ضرغلا اهب ىدعبتما لعفلا نآلا : ىرشخمزلا

 .رعاشلا لوقب لدتساو مزلي ال كلام نبا لاقو . هيلع

 ًاسوئي تدعَف ايجار اهفصن ىَتح تلزامف ليل تديع

 خلإ . . .تيبلا اذه ىف هل ةجج الو «نايح وبأ خيشلا لاق

 قفتم دحاو «فرحأ ةئالث ونهو : ىسامخلا ىف سمانللا بابلا ىلإ لقتنا مث

 كلذ ركذ «نتنأو امتنأ؛ امهو فالخ امهيف نانثاو ؛«نككل» وهو هتيفرح ىلع

 .«ملغأ هللاو» :هلوقب ماسقألا نم :مسنق لك :بقعي ناكو

 حيصا» كلذكو ءفرح ةدئازلا «ناك» نأ مهض موضعي ركذو :لاق ها ةباتك ةياهن ىفو

 .دازت

 امئإو .ىعابرلاو ىثالثلا باب ىف اهركذأ نأ ظافلألا هذه قح ناك دقو

 .اهتيفرحب لوقلا ةبارغو اهترهشل كانه اهركذ تلمهأ
 نأ دارأ نمل اضايف ارحب ىناعملا فورح ىف ىنادلا ىنجلا باتك ناك اذكهو

 ديوزت بحأ نمل بضني ال انيعمو .ىفشتسي نأ دارأ نمل ايفاش امسلبو «ىوتري

 «هولدب ىلدأ دق «بيراعألا بتك نع بيبللا ىنغم هباتك ىف ماشه نبا ىرنف
 . هتقيرط عبتاو هجهن ىلع راسو هنيعم نم لهنو



 :كلام نبال «, دصاقملا ليمكتو دئاوملا ليهست , حرش - ايناث

 ىف ىرخأ ةرم عقوو نيدلجم ىف طوطخم باتك وهو .مساق مأ نبا هحرش
 57” - تعلط 0 اقرأ تح رهزالا ةبتكمو ةيرصملا بتكلا رادب عدوم ةثالث
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 .«خلإ. . .هدمحل قيفوتلا ىلع هلل دمحلاو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :هلوأ

 لدي راكتباب اهرارسأو وحنلا دعاوق هيتفد نيب عمج ميق مخض باتك وهو

 ش .هدباوأب ةطاحإو «هتابخمل فاشكتساو ءوحنلا ىف قمعت ىلع

 ىلقتلا ليلدلاب ةموعدم اهزربيف هدنع ةركفلا مكحتست لصيفلا وهو

 هليذ دقو «دارملا نيبيو ىنعملا ديفي اقيلعت ليهستلا ىلع مساق مأ نبا قلعف .ىرظنلاو

 . هنونكم نع حصفتو «هدصاقم فشكت ةمج دئاوفب

 للم نود هباصن ىف رمألا عضو لب «باهسإلاو راثكإلا مدع ىلإ لام هنكلو
 ءارآ اضراع «كلام نبا ةقيرط بسح ىلع مالكلا حرشب أدب ام لوأ أدبف للخ وأ

 رصتخملا ىفاولا هحرشب هبقعي مث فنصملا مالك الوأ ضرعيف «مهتافالخو ةاحنلا

 .ءانعو بصنو دهج نود همهفي نأ ئراقلل ىنستي ىتح

 ' .مهراعشأو برعلا لاثمأو ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلاب كلذ اعفاش

 ىلإ اهبرقيل ءاهيف ءاملعلا ىأرو اهحرشو ةلأسملا درس دعب اصيخلت ضرعي دقو
 ْ :طقو دقب ةياقولا نون قاحلإ ىف لاقف . .ماهفألا

  ىنطقو ىندق :لاق .لعف ىمسا امهلعج نم نأ نييفوكلا لقن نم صخلتو»
 ريغب :لاق .بسح ىنعمب امهلعج نمو ءبصن عضوم ىف ءايلا نوكتو نونلاب
 .«نون

 ىلإ ابيرقتو اليهست «ةاحنلا ىأرو هيأرب هيلع قلعي مث دهاشلاب ىتأي دقو

 ىف هزربيف «دهاشلا ىلع رطيسي ىذلا ضومغلا عفرو تاهيشلا ةلازإو ناهذألا

 1 .ةاناعمو بعت نود ئراقلاو ملعتملا كرادم ىلإ لصت ةقارب ةروص

 هئادتقا ىف كلام نبا هيلع راس ىذلا. قيرطلا نيب اهتاومحخأو نإ باب ىفو

 ةحوتفملا نأ نأل ةسمخ فرحألا هذه فنصملا دع» :اهتاوخأو نإ ىف لاقف ةاحنلاب

 .«لوصألا ىف جارسلا نباو بضتقملا ىف دربملاو هيوبيسب ءادتقا ةروسكملا نإ نم عرف
 ؟ -
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 مث هدنع نم ةمدقمب هل ىتأي هنإف «باوبألا نم باب ىف لخدي امنيح هارنو
 . مهءارآ اطساب مهبتك نم صنلا اركاذ ةاحنلا ىأد رعي دقو هحرش ضرعي

 . لصف  ددعلا ىفف  هنع عفاديو ؛مالكلا هبيترت ىف كلام نبا دقني دقو

 .«نيب نيبو ءاسم حابص موي مويك فورظ رشع ةسمخل لمعتسا»
 درطتسا نكلو ؛ءىش ىف ددعلا باب نم لصفلا اذه: سيل »:ىدارملا لاق:

 .خلإ ٠ .اهبيكرت ىف رشع ةسمخ تبسان ءامسألا هذه نوكل «هركذ

 نإ اذكو» :كلام نبا لاق بجعتلا باب ىفف .ةئباو تفلصملا نضراعي دقو

 .«رج فرحو فرظ ريغ ناكو امهب قلعت

 .«الجر هب مركأو ءالبقم اديز نسحأ انت :وحن# :ىدارملا لاق

 لاق .عامجإب زجي مل هب الجر مركأو اديز البقم نسحأ:ام : :تلق ولف
 .كلذك سيلو' .ةيفلألا حرش ىف هدلو عامجنإلا لقن ىف هعبتو :فنصملا

 دربملاو نايح ىبأ لاثمأ هحرش ىف ةاحنلا نم ريثك ىلع لقنلا ىف دمتعا دقو
 . مهريغو ىرشخمزلاو ىليهسلاو شفخألاو

 :نولوقيف نييوحنلا نم سانو سنوي امأ هيوبيس لاق .ديكوتلا نون ىف لاق
 . .اهمالك ىف ريظن هل سيلو «برعلا هلقت مل اذهف ءاديز نانبرضاو نابرضا
 .ولو «وأ ىف واولا ةدايز ىف لاقف نايح ىبأ هخيش ىلع اضيأ دمتعاو

 نوكي نأ ىدنع نكميو «صنب هليلعت ىف رفظأ مل :نايح وبأ خيشلا لاق
 ثلمحو ؛فرحلا ىلإ نيبو رجلاو بضنلا ةلاح ىلوأ نيب قرفلل هنم واولا اوداز
 لقنلا ىف هخويش نم رخآ خيشل ضرعت هارأ الو ءرجلاو بصنلا ىلع غفرلا ةلاح
 .طبض ايعارم مهئارآ ىف ةاحنلا ضراعي دقو .هجهن ىلع ريشلاو هب ىسأتلا وأ هنع

 .اديفه اعفانو امئالم هاري امه حيجرت عم قئ قئاقحلا

 . (ءادتبالا مالب) : كلام نبا لوق ىف لاقف

 ىلاعت هلوقل ءكلذك سيلو «لاحلل ةصّلخم اهنأ مهرثكأ معز :ىدارملا لاق
 . .عقوتم ىلإ هدانسإل لبقتسم نزحيف [17' :فسوي) «دب اون نأ ينزحتل ينإ)



 ةروسكم نون١ :كلام نبا لاق امئيح هديؤيو (ندل) ىف فئصملا ىراجي هارنو

 . ؟زئاج تيل تاوخاآو ندل عم اهفذحو ةياقولل
 ىندل نم ْتْغَلِب دَق» ركب ىبأو عفان ةءارق ندل عم اهفذح نم :ىدارملا لاق

 سيلو «تارورضلا نم ندلل اهقاحل مدع نأ هيوبيس معر :فئنصملا لاق «ارذع

 ش . عفان ةءارقل «كلذك

 ةدئافلا هيف ام حجريو اهدنفيو ءارآلا ضرعي مساق مأ نبا ةداع تناك اذكهو .

 ' . عفنلاو

 «ثحابو ئراق لك ىلع الهسم كلام نبا ليهست لعج ديفم حرش هنإ .اقحو
 هلعجو «ليهستلا نساحم زربأ ثيح .بذعلا هبارش نم لهني نأ دارأ نمل لهنم وهف

 ناكف . .وحنلا باوبال قراط لكل احاتفمو «قاذملا معط ةحئارلا بيط'ايناد افطق

 مساق مأ نبا ةعارب ىلع لدي اذهو «هيلع نولوعيو هنع نولقني ةاحنلل اقيثو اردصم
 . مهب ءادتقالاو نيقباسلا بتك ىلع هبابكناو هداهتجاو هتقابل نسحو

 نيدتهملل ةياده نوكت نأ اهب ادصاق تاعناي احورشو تافلؤم جرصخأف

 .نيثحابلل ةاضرمو نيكلاسلل اقيرطو

 | :كلام نبا ةينلأ حرش - اثلاخ

 تحت رهزألا ةبنتكمو ةيرصملا بتكلا رادب عدوم دلجم ىف ةطوطخم ةخسن
 0.7374 - روميت 19١ - 37# مقر

 ١ :ةمدقملا ىفو ش

 هللا همحر كلام نبا ةيفلأ دصاقمل حيضوت اذهف . .ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 نينتعملا اهظافح ضعب هينلأس ءاهباطخل اهنساحم رهظيو اهبالط ىلع اهيناعم ولجي
 .«خلإ .. .اهظافلأ نم اهدئاوف ضعب طابنتسال

 سحأ ئراق هأرق اذإف «هنساحم تزربو هلئاضف ترهظف حرشلا اذه تنعمت

 . ةبئاص ءارآو ةرهاب جئاتنب هلم جرخو نانئمطالاو حايترالاب

 هتردق ةؤق ىلع تلد ةيلج ةحضاو مساق مأ نبا ةيصخش ترهظ دقف

 .ةديدسلا هؤارآو هراكفأو ةميظعلا هبهاوم هيف تلجتو هيأر ةفاصحو
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 لامكتسا ىلع لمع دقف .ةياهنلا غلبو :ةياغلا ىلع ىفوأ حرش هنأ كش الو ٠

 ةلصتملا دعاوقلا مض ىف قيسنت نمو «تامولعملا بيترت ىف ماجسناو «تاف ام
 . ضعبب اهضعب

 هحاضيإ عم «ءانعو دهج ىلإ جاتحي الف ؛ةلوهسلاو ناقتإلاو ةقدلاب زاتميو

 .مهبهاذمو ةاحنلا ءارآل هطسبو

 اجاهنم عضوو «هدعب نم نيفلؤملا دشرأ حرشلا اذه نإ . :انلق اذإ غلابن الو
 نايبتو كلام نبا ةيفلأ حاضيإ ىلإ ةهجتبم تناك هتيانع نق هيلع نوريسي اقسنو مهل
 .اهدوصقم

 مهتاليلعتو ةاحنلا بهاذمل أطسب بتكلا ىفوأ نمو قذاملا' زيزغ هنأ قحلاو
 .. ليصفتلاو ةيانعلا طمنث ىلع

 ةءساولا ةميقلا تافلؤملا نم هماماق عمج ام هحرش ىف عمجي ذأ ةبارغ الو
 . كلذ ريغو هحرشو ليهستلاو برضلا فاشتراك نيقباسلا بتك نم

 .هريكفت هب داجو هتحيرق هتوح ام اهيلإ ًافيضم

 ىدل اقيثو اردصمو «ةيفلألا حارش نم هدب نمل اددم خرشلا اذه ناكف
 .هراكفأ ىلع نودمتعيو هئارآ ىلع نولوعي .نوفلؤملا هنم دمتسا دقو «نييوحنلا
 00 .هنع نيلقانلا ىف احضاو اذه رهظ دقو

 ىف مساق مأ نبا بولسأ عبتت دق ءاندجو ىنومشألل ةيفلالا حرش انسرد اذإو |

 '”ىظافلألا صن ركذي نايحألا ضعب ىفو «هنع ريثكلا لقنو ؛تاهيبنتلا ركذو حرشلا
 اهنم ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو

 )١( ةلئاسم ْ

 مظانلا لوق دعب ىتبملاو برعملا باب ىف

 رهشأ نهصقن دن نم اهرصقو

 : ثلاثلا هيبنتلا ف ىدارملا لاق

 نع القن١7/١ ىنومشألا لاقف اضيأ هيبنت ىف ىتومشالا هدرفأ دقو
 3 كيرصحتلاب - لعق اهنزو بحاص قنعمب «وذ» نأ هيوبسيس' يبهذم» :7١2ىدارملا

 .ةلاسرلا نم 071١ 0519 نص قيفحتلا عجار (1)



 باب نم ىهف ءواو اهمالو  ناكسإلاب  لعَف اهنزو نأ ليلخلا بهذمو  ءاي اهمالو
 .ووذ هلصاو «ةّوُق

 .اعيمج نينزولا لمتحت :ناسيك نبا لاقو

 لصأو - نيعلا نوكسو ءافلا حتفب - لعَف - هيوبيسو ليلخلا دنع هنزو «كوف»و

 . ءاه همال هوف

 .- ءافلا مضب  لعُف هنرو نأ ىلإ ءارفلا بهذو

 اهتامالو  كيرحتلاب  لعَف نييرصبلا دنع اهنزو :نهو محو خأو باو

 .واولاب اهتينثت ليلدب «تاواو

 اهنومحي ةأرملا ءامحأ نال ؛ةيامحلا نم ءاي مح مال نأ ىلإ مهضعب بهذو

 .ومح هتاغل ىدحإ ىفو «نآومح : ةينثتلا ىف مهلوقب دودرم وهو

 .ناكسإلاب «لعف محو خأو بأ نزو نأ ىلإ ءارفلا بهذو

 .لاعفأ ىلع اهعمجبو ءاهرصق عامسب درو

 :تاونهو ةنه :مهلوقب كيرحتلا هلصأ نأ ىلع حراشلا لدتساف «نه» امأ

 .ةيلوزحلا حارش ضعب كلذب لدتسا دقو

 «ثينأتلا ءاهل نوكت نأ لمتحي ةنه ىف نونلا ةحتف نأب زايإ نبا هضرتعاو

 تناك نإو ؛«ءاتلاو فلألاب هعمج لجأل حتفف «تانفج لثم هنوكل تاونه ىفو

 ١ .دحاولا ىف ةنكاس نيعلا

 - لعق هنو نأ ىلع لدتسي هبف «ءانهأ هعمج ىف مهضعب ىكح دقو

 . ىدارملا مالك صن اذه « كيرحتلاب

 (؟) ةلئاسم

 ْ مظانلا لوق دعب  ريمضلا ىف

 ععئدق بة .٠ تق غشا نال
 (7١ىدارملا نع القن ١/56 هل هيبنت ىف ىنومشألا لاق

 .ةياقولا نون ىف قيقحتلا عجار )١(



 .رسكلا لعفلا ىقت اهنأل ةياقولا نون تيمس امنإ اهنأ روهمجلا بهذمو»

 نوثلا الولف .رمألا .ىف «ىنمركأ» ىف سبللا لعفلا ىقت اهنال لب :مظانلا لاق
 اهب ّقحأ رمألا لعفف «ةثئؤملا رمأب ركذملا رمأو «ةبطاخملا ءايب ملكتملا ءاي تسبتلال

 .«رمآلا ىلع عراضملاو ىضاملا لمح مث ءهريغ نم

 (؟) ةلئاسم

 0 مظانلا لوق دعب - لوصوملا مسا ىف

 لق لاعفآلا برْعمب اهنوكو لآ ةلص ةحيِرص ةفصو

 ()ىدارملل اضيأ هيبنت نع القن ١/5 هل هيبنت ىف ئنومشالا لاق

 . :هلوقك ةيمسالا ةلمجلاب «لآ» لو لش . .هيبنت»

 دعم ىنب باقر تَناد مهل مهتم هلا كوسا م وقلا نم

 :هلوقك «فورظلابو

 ةَعَسس تاذ ةبشيعب رح وهف ملا ىلع ركاش لازال م 0

 (1) ةلئاسم

 مانا لوق دعب .- وصولا مسا ف

 عر يهين نم ىلا نع الفن قالا هيلا ىف ىنوسمللا ل
 0 (1)سماخلاو

 :فالخ هيلع فطعلاو هديكوت ىفف هطرشب بوصنملا دئاعلا فذح اذإ)

 . ةبزاغملا رثكأدأ جارسلا نبا هعئمو ؛ىئاسكلاو شفخإلا هزاجأ

 .59/ 555 صا قلد

 .56056 ص 0«(



 تقناع ىتلا هذه : وحن هنع ةرخأتم تناك اذإ هنم لاخلا ءىجم ىلع اوقفتاو

 - تقناع ًةدرجم هذه وحن  ةمدقتم لاخلا تناك نإف «ةدرجم اهتقناع :ىأ «ةدرجم

 (0) ةلئسم

 مظانلا لوق دعب  فيرعتلا ةادأب فرعملا ىف

 ناّمْعنلاو ثراَخلاو لْضَفلاك ةلمةمعلف

 :!)اضيأ هل هيبنت ىف. ىدارملا نع القن ١/81 هل هيبنت ىف ىنومشألا لاق

 تنراق امل ليهستلا حرش ىف هب لثم هنأل ؛رظن نامعنلاب هليثمت ىف  هيبنت»

 .«ةمزال تسيل لصالا حملل ىتلاو «ةمزال هيف ةادالاف اذه ىلعو ءهلقن هيف ةادألا

 (5) ةلئاسم

 مظانلا لوق دعب  اهتاوخأو ناك ىف
 مدام سا يبس كو

 رظح ماد هقبس لكو 0

 .:©20ىدارملا نع القن ١/1١7 ىنومشألا لاق

 :نيتلعب للعم عنملا نأل ءرظن اهعنم ىلع عامجإلا ىوعد ىفو»

 .ليلدب «قافتاب اعنام ضهني ال هميلست دعب اذهو ءاهفرصت مدع .امهادحإ

 .اهفرصت مدع ىلع عامجإلا عم «سيل ىف مهفالتخا

 اضيأ اذهو «هتلص نيبو هنيب لصفي الو ىفرح لوصوم «ام» نأ ىرخألاو

 ريغ ناك اذإ «هتلصو ىفرحلا لوصوملا نيب لصفلا ريثك راجأ دقو .هيف فلتخم

 0 .؛«ةيردصملا امك لماع

 . 5 17ص قيقحتل دل عجار قلل

 1 .5ة55ص (0



 (7 ةلئسم

 مظانلا لوق دعب  لعافلا ىف

 ير ىلا سل ريل لك سس ل

 ارحجشلا هروت ناز وحت دشو ةملعملو

 .()7ىدارملا نع القن ١/17/8١ ىنومشألا لاق

 حيحصلاو ءاذه عنمب نومكحي حستفلا ابأ الإ - نويوحتنلاو :مظانلا لاق»

 ىنومشالا ركذو - اتايبأ كلذ ىلع دشنأو عامسلاب كلذ ىلع لدتساو .هراوج

 نم حتفلا ىبأ لبقو هلبق - كلذ راجأ نممو .سايقلا نم اهجو هراوجمل كلذو - اتايبأ

 ش .نييفوكلا نم لاوُطلاو نييرصبلا

 .اهرهاظ فالخ وه امب تايبألا هذه ضعب نوعئاملا لوأتو

 ؛فاصنإلاو قحلا وهو ءرشتلا نود رعشلا ىف كلذ ةاحنلا ضعب راجأ دقو
 .«رعشلا ىف درو اغإ كلذ نأل

 )48(  ةلئاسم

 مظانلا لوق دعب .نعافلا نع بئانلا ىف

 ريكو يلم ألا ى لجو نإ ىذه ضب بوني الو

 (؟)ىدارملا نع القن ١/١85 هل هيبنت ىف .ىنومشألا لاق

 ةيولوأ الو :ليق «ءايشألا هذه نم دحاو لك ةباين تراج هب لوعفملا دقف اذإ»

 فرظ :نايح وبأ لاقو «رورجملا :ليقو «ىلوأ ردصملا :ليقو ءاهنم دحاول

 .«ناكم

 (9)ةلاسم
 مظانلا لوق دعب هب لوعفملا ىف

 لأ بوحصُم صم نحس وا

 .ه90 ص ()
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 . م0 هيبنت ىف ىدارملا نع القن 1/511 هل ة ةمتاخخ ىف ىنومشالا لاق

 نإو «ةركن الإ نوكي ال هنإ مهلوق ىف دربملاو ةرمجلاو شارل نال «ةفاضإلاب

 .«ةضحم ريغ هتفاضإو «ةدئاز هيف «لأ»

 وهو«غنيمدقتملا اهباحصأ ىلإ ءارآلا بسني نأ ىف مساق مأ نبا نسحأ دقو

 هشقاني .ريصبلا دقانلا فقوم كلام نبا نم هفقوم ناكو .رصح تحن عقي ال ريثك

 .دييأتلا ق قحتسي اميف هديؤيو ةشقانملا قحتسي د اميف

 ةيوبنلا ثيداحألاو ةيثآرقلا تايآلاب حرشلا اذه ىف هداهشتسا رثك دقو ءاهنيب ةنزاوملا

 .مهلاثمأو برعلا راعشأو

 سركو هدهج لذب اضايف ارحب ةيملعلا هتدام ىف مساق مأ نبا ناك اذكهو

 .ىنادلاو ىصاقلا اهلوانتي ةيناد فوطق داجيإ لجأ نم هتايح

 مساقلل ةيبطاشلا نمزمهلا ىلع ماشهو ةزمح فقو باب حرش - اعبار
 فلخ نب هريف نبا

 ىلذاشلا ىدونمسلا فسوي نب دمحأ طخب خسن ملقب دلجم ىف ةخسن
 ه7 ىف رمحألا دادملاب ةلودجم ه1717١/ ةنس ةجحلا ىذ ىف هنم غرف  ىدمحألا

 .'3؟ مقر تحت تاطوطخملا مسق ةيرصملا بتكلا رادب ةعدوم . 7١ اهترطسمو ةقرو

 :باتكلا نع ةذبن

 ةعبرأ ىلإ فقولا مسق مث ءاحالطصاو ةغل فقولا فيرعتب هباتك ىدارملا أدب

 نوكي نأ نيب قرف ال :لاقو « ىفيرعتو ىرابتخاو ىرارطضاو ىرايتخا :ماسقأ

 .هريغ وأ ايرايتخا بابلا اذه ىف زمهلا ىلع فقولا

 :هلوق ىف الوأ ةزمحب مظانلا أدب :هيف لاقو

 الزم فرطت وأ اطسو ناك اذإ ةهّزمه لهس فقولا دنع ةزمحو
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 .اماشه هفدرأ مث بابلاب دعقأ هنأل

 هيف ادمتسعم الصفم اًحرش اهحرش مث ةيبطاشلا نم تايبأب ىتأ ىدارملا ىرنو
 .ةقالطو ةيرح ىف ىأر لك ادراس ءارقلا ءارآ ىلع

 ىفو - تيبلاو قفتي بولسأب مظانلا مالك ضرع نأ دعب - لوألا تيبلا ىفف
 عقاولا زمهلا ,فيفخت ميلس نع ىبضلا ىورو : :لاق مث مظانلا :لقن اذه :لاق هرخآ

 دقت اذإ اقلطم هفي فخت ةزمح نع ءالعلا وبا ظفاحلا لقنو ءاقلطم ةملكلا لوأ

 ريصت اهلبق امب اهلاصتاإب اهنأل ؛ ءاجس نب حفل يأ لا .الصفنم ولو فرح

 ىف ءابشتإلا مدعو نايل نايحالا ضعي ىف هريشو اتا ّيلإ بسن دقو

 .كلذ اللعم هيأر

 ىو هدعب هل هيبت يف لاق .خلإ فقولا دنع ةزمحو :مظانلا لوق دعب الثمف

 فقولاف ىنعملا ليزي زمه ريغب زومهملا ىلع فقولا ناك اذإ :لاق هنأ ةزمح نع

 ىتادلاك هبشي مل نم مهنمو نوبلغ نب رهاطك هبتنا نم ءارنقلا نمف - زمهلاب

 ىهتني نأ دعبو  هزمه لهس فقولا دنع ةزمحو :هلوق ىف ”قلطأ كلذلو ءمظانلاو

 ةريثكلا ةلثمألا نع لفغي الو هانعم حيضوت ىف ةدايز هبرعي تيبلا حرش نم ىدارملا

 ثا ,اهنم ةدافتسالل

 الثمف . مظانلا مالك ىف ميذقتلا للعي دقو

 ش .هماكحأ ةلقل نكاسلا زمهلاب ادبأ :ىدارملا لاق

 قفاو# هل هيث ىف لاق غلا .فرح نع هلذبأف مقاتل لق دعب الث . مظانلا

 ابيرقت سفنلل ةقوشم ةيغالب ةقيرطب مظانلا مالك حضوي دق هتاهيبنت ىفو

 : مظانلا لوق دعب الثم هارثف ««ةرابعلل احيضوتو تاهذألل



 الوحم اواوو ءاب هحتف ىدل هّزمه مضلاو رسكلا دعب عّمسيو

 ايناث واولاو ءايلا نيب عمج مث الوأ مضلاو رسكلا نيب مظانلا عمج :لاق
 وهو ارشنو افل عيدبلا ملع ىف اذه ىمسميو ىناثلل ىناثلاو لوألل لوألا فرصتناف

 هيف اونكستل راهتلاو لْيلَلا مكل لعج هتمحر نمو» :ىلاعت هلوقك "بّترُم : نابرض
 هوجو ضيب موي :ىلاعت هلوقك سوكعمو . . .[7”* :صصقلا] «هلْضَف نم اوُنبتلو

 /1١1[. :نارمع لآ] «هوجو دوُستو

 لوق دعب الثمف .ىأرلل ادييأتو مالكلل انيكمت عئاقولا ضعب ركذ ىلإ هوني دقو
 : مظانلا

 الوطأ ّدملا ىلع ىضمَي وأ ٌرصقيو هّلثم فرطت امهم هلدبيو
 نيب عمجي هنأ جاجزلا دنع ىعدا اصخش نأ صئابصخملا ىف ىنج نبا ىكح

 ىه رصعلا ىلإ اهتددم ول جاجزلا هل لاقف  هططميو لاقب هتوص لوطي ذخأو نيفلأ
 | .ةدحاو فلألا

 . .الثم شفخألاك مالعألا ضعب فيرعت ركذل ضرعتي دقو

 هيوبيسو شفخألا لثم مالعألا نم ريثك ىلع اذه هباتك ىف ىدارملا دمتعاو
 : ىتلا ةلكشملا تايبألا ضعب ىف هيأر ضرعي دقو ءمهريغو سنويو ةماش ىبأو

 : مظانلا لوق ىف لاقف جارشلا ضعب اهحرش ىف برطضا
 الهَس مؤرلاب ضعبلاف افرط اكر رحم فلآ وأ كيرحتلا هلبق امو

 الغوم دش دقف اًحوتفم قَحلاو هتوكس اًضْحَم دتسعاو ٌمْرَي مل نمو
 وحراش امهحرش ىف برطضا دقو تالكشملا نم ناتيبلا ناذه :ىدارملا لاق

 قفوملا هللاو مهمالك نم هيلع تفقو ام ركذأ انأو .ةديصقلا

 ىذلا تيبلا نم نوكي نأ لمتحي نيتيبلا نيذه نم تيبلا نأ ملعا :لوقأف
 .هيوبيسو ىسافلا هللادبع ىبأ ىأر اضراع اذكهو . .هلبق

 اعضاو .ةيآلا اهيف حضوي لئاسم ىف ةينآرقلا ةلثمألا ضعبل ضرعتي دقو
 ىف ةلأسم الثمف .اهربدتو اهمهف ئراقلا عيطتسي ىتح ةءارقلا هجوأ اننيعأ بصن

 ءايلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن اهيف زوجي [؟":رونلا] 4ءىضي اهتيز داكيإ :ىلاعت هلوق



 ناكسإلا هجو ىلع ءايلا ىف رصقلاو دملا زوجيو «مامسشإلاو: مورلاو ناكسإلا عم

 رصقيو دصيف مسرلا زعسهلا كح زوجبيو .هجوأ ةسمخ تراص مامشإلا هجاوو

 امث عومجملاف مامشإلاو مورلاو ناكسإلا عم ماغدإلا زوجيو .ناجردنيو

 ىلع لهسي عيدب مظنب لئاسملا هذه نم ةلاسم لك ىلع بقعي ىدارملا ىرنو

 ..ترثكو بابلا رخآ ىف لئاسملا هذه تددعت دقو .كاردإلاو مهفلا ناسنإلا

 :ةمدقتملا ةلآأسملا بيقع لاقو
 عاب 8 يو

 فذحو مامشإو ناكسإو مورب لقن هسايق ءىضي
00 1 8 

 فقاف تئش نإ هرصشقو دمي فذدحو مور الب لقن عمو

 2 2 رن
 فخي امظن ذخف اًمغِيأ مرو ممشأف وأ نكسأ مث مفدأو .

 . نيب رشع ةعبس ١7 وه ةيبطاشلا نم ةحورشملا تايبألا عومجمو

 ةادهلا ىده ىلع راسف .ةاحنلاو ءارقلا ىأر اضراع تيب لك ىدارملا حرش

 . مهئارآب رانتساف .هدي نم مامزلا تلفي:ال ىتح نيجهانلا جهنو

 ةاحنلاو ءارقلا ءارآ اهيف عمج ةعونتمو ةقرفتم' لئاسمب هلك مالكلا .بقعأ ما

 ئراقلا نكمي فيطل مظن وهو ؛ءاست الو سفنلا هيلع نضوحت ليمج ءىشب اهبقمأو

 1 . . ةرمثملا ةدافتسالا نم

 ليلخلا ملع ىف ليلجلا دضقملا حرش - اسماخ
 رمع وبأ نيدلا لالج همظن ىذلا ليلخلا ملع ىف ليلجلا ذصقملل حرش وه

 ماع ىفوتملا ىوحنلا ىكلاملا بجاحلا نباب فورعملا ركب ىبأ نب رمع نب نامثع
 0 و الا اها

 .ةديصقلا هذه

 اهتم سودرفلا نكس اهل وجرب ف ةالص ىداهلا نطل ىلع م
 الهس دق هدجت اهمظن ذخف ارثن . تبعص دق رعشلا ضورع نإ .دعبو
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 :ليلجلا دصقملا حرش نع ةذبن

 وهو «ةراشإلاب ىفتكاو ةرابعلا اهيف زجوأ ةديصقلا هذه حرش ىف ىدارملا ىرن

 دئاوفب ليذمو اهدصاقم حرشب فاو اهلكشم حاضيإو اهقلغم حتفل لفاك كلذ عم

 هعوضومل ضرعت مث هقاقتشا ركذو ةغللا ىف ضورعلا الوأ فرع دقو ءاهدئاوفل
 ةديصقلا ءوض ىلع ديفم زاجيإ ىف مالكلا حضوأو «للعلاو فاحزلا نيبو هتدئافو

 . اهب ارينتسم

 ؟اروحب تيمس ذاملو روحبلل ضرعت مث

 وأ رشع ةسمخلا روحبلا عيمج نإ :لاقف ةيضورعلا رئاودلا نع ملكت مث

 «فلتؤملا ةرئادو «فلتخملا ةرئاد :ىهو رئاود سمخ ىف ةرصحنم رشع ةتسلا

 ةرئاد لكل ةروص مسر مث .اذكهو .قفتملا ةرئادو «هبتشملا ةرئادو «بلتجملا ةرئادو

 لك فرعو اهتفرعم ئراقلل لهسي ىتح تانكسلاو تاكرحلا اهطيحم ىلع عضو
 .ةلثمألا هل برضو ةث ةثالثلا رعشلا ماسقأ نم مسق

 اركاذ هب قلعتي امو ةدح ىلع عون لك فرع للعلاو فاحزلا ركذ دعبو

 بابلا اذه ىف هل ايأر ركذ ىدارملا ىرأ الو «هريغو ليلخلا نيب عقو ىذلا فالخلا

 نباو .ديفم بضتقم زجوم مالك ىف حيضوتلاو حرشلا وه هلمع لك ناك لب
 برضيو دنفي نأ الإ ىدارملا ىلع امو .الصفم هضيراعأ مث رحبلا ركذي بجاحلا

 .برعلا راعشأ نم كلذب الدتسم .ناهذألل اًبيرقت بارضألا نم برض لكل ةلثمألا
 ةديصقلا تايبأ نم تيب ىلع قلعي دقو «رييغت نم هل ضرعي امو رحب لك اركاذ
 :لاقف ليوطلا رخآ ىف ثدح امك ءىش ىلع ضرتعي نأ نود هركذي هيبنتب

 نأ رحب لك فاحز مهركذ دنع ضورعلا لهأ رثكأ ةداع ترج - هيبنت»

 «. .مظانلا لعف امك رخآلا نع امهدحأل زييمت ريغ نم فاحزلاو للعلا اوعمجي

 هعنم دقو نبخلا نم نسحأ هيف ىطلاو» :لاقف بضتقملا رحب ىف ءارفلا نع لقنو
 هنأو تالوعفم ىف ءافلاو واولا نيب ةبقارم ال هنأ هقفاو نمو ءارفلا معزو . مهضعب

 ١.« ١ . .تالعف ىلإ لقنيف هلبخ روجي
 امل :ىدارملا لاق «بجاحلا نبا بيترتل اقفاوم ةيفاقلا ىلإ كلذ دعب لقتنا مث

 هديصق لمكأ ضورعلا ملع ىلإ هتجاحك ىفاوقلا ملع ىلإ اجاتحم رعاشلا ناك
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 ةيفاقلا فيرعت ىف اوركذ :لاقو .كلذب اهتيمست ببسو ةيفاقلا فرعو .ممتملاب
 . فيراعتلا هذه نم ءىش ىلع قلعي ملو اهحضوأو لاوقألا هذه درس «لاوقأ ةرشع

 لوقلا اذه ركذ ىفو :هلوقب رشاعلاو عساتلا نيفيرعستللا ىلع اًضرتعم لاق هنأ الإ 00

 | . ملعأ هللاو ءرظن هلبق ىذلاو

 :تيبلا ىفف باضتقالا ىف مظانلا نع رذتعي هارتاؤ....-.

 القتثا اذإ نلعافتم اهباقلا مهف درو ْبُكَرَو سوك
 رتاوتملاو كرادنملاو بكارتملاو سواكتملا اهباقلأاو ماسقأ ةسمخ ىفاوقلا :لاق

 لاق اهظافلا ركذ مظانبلا نكمي مل انو 'فركس# ىف عني فدارستم لاو

 2 (.خلإ. .سوك

 ردهظت ىتلا ةلثسألا برضض عم باقلالا هذه نم بقل لك قئازما فرسع مث

 . اهنم لك ةيمست تبصو .هحضوتو ىنعملا

 ىهو ةيفاقلل ةمزاللا تاكرحلاو فورحلا ىلع لمتشت ىتلا .تايبألا حرش مث
 . ةلثمألا كلذل ابراض .هتيمست ببََو مَسق لك افرعم : . ةتس

 مسق لك فرعو .ةسمخ ىهو ةيفاقلا بويع ركذت ىتلا تايبالا , حرش اريخآو
 وه امف «ةديصقلا هذهل زجوملا حيضوتلا ىوس حرشلا اذه ىف ىرأ ال اًنضيأو ءاهنم

 .هل نيفلاخملاو ليلخلا ىآر ضرع لب كلذ ىف ىأر هل سيلو اهل نييبت الإ
 .مهريغو شفخألاو عاطق نباو ءارفلاك مهضعب ىلع لقنلا ىف دمتعا دقو ا

 مامإلل ديوجتلا ملع ىف ديجملا ةدمع ىلع ديم لا حرش - اسداس

 ىواخسلا

 تاطوطخملا مسسق 5 ةيرصملا بتكلا رادب عدوم .مجحلا ريغص دلجم ىف ةخسن

 ٠ (ةينون) ىواخسلل ديفملا ةدمع نتم لوأو زوميت 477 مقر كحت
 ١ ناقنإلا ةّمئأ واسم ُهوِرَيو نآرقلا ةوالسن موري نم اي ا

 ناولهيفدمالامدموأ اطرفم ادم ديوجتلا بسسجتال .. 1

 ناركسلاك فرحلا كولت نأ وأ 2 ةزمه دم دعب ددنشت نأ وأ
1 8 
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 :هرخآو

 ناعم نسحب تقاف دقف اهيف اربدتماقماو اهيلإ رظناف

 ىناقاخلا ةديصقب اهتسق نإ اهملظ ىف رئاج كنأب ملعاو

 ٠ :ديفملا حرش نع ةذبن
 مامإلا ةينون تناك املو :لاق مث . .هباتك ظفحب انفرش ىذلا هلل دمحلا  هلوأ

 ةامسملا ىوحنلا ئرقملا ىواخسلا دمصلادبع نب دمحم نب ىلع نسحلا ىبأ ملاعلا
 ضعب لاؤس ىلع رركت . .ةعفانلا دصاقملا نم ديوجتلاو مظنلا ىف ديجملا ةدمع

 رغص عم هيلع تلمتشا ام ىلع هونيو اهمهف ىلع نيعي احرش اهحرشأ نأ نيلغتشملا
 . . .كلذ ىلإ هتبجأف اهملع ريزغو اهنساحم عيدب نم اهمجح

 :لوصف ةسمخ ىوحت ةمدقم ىلع حرشلا اذه لمتشاو

 ةعبرأ ىلع دمتعي نآرقلا ديوجت نأ نيب مث .ديوجتلا ملع فيرعت ىف :لوألا

 . .رومأ

 .ىنادلا ورمع ىبأ ىلع ادمتعم كلذ حرش

 اًقرح نورشعو ةعست ةيبرعلا فورح نإ :لاقو «فورحلا جراخم ىف :ىناثلا
 مث .اجرخم رشع ةتس نيققحملا رثكأو هللا همحر هبوبيس دنع اهجراخم ةلمجو

 .هبوبيس ىلع كلذ ىف ادمتعم .ديري ام بلاطلل احضوم ىنعملا نيبي اهحرش
 جرخي هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ناكو» لاق رمع نينمؤملا ريمأب الدتسمو

 . «ىلعألا كنحلا نم كلذ ىذاحمو هفرط ىلإ هتفاح ىندأو نيبناحلا نم داضلا

 نأ كلذو ةينثلاو ةيعابرلاو بانلاو كحاضلا قوف» :ماللا ىف هيوبيس لاقو
 ش  .؛داصلا جرخم نم مفلا مدقم ىلإ برقأ ماللا جرخم

 هذهل نإ :لاقو «عورفلا ركذو فورحلا جرخم هب فرعي ام نايب ىف :ثلاثلا

 نيسمخ اهعورفب فورحلا تغلب دقو «حبقتست اعورفو نسحتست اعورف فورحلا

 نباو فورخ نباو شفخألاو هبوبيس ىأر ىلع اذه حرش ىف ادمتعم . .اًقرح
 اهل سيل ةيفخملا نونلا نأ كل نيبي ىذلا :روفصع نبا لاقو» :لاقف . .روفصع

 .«. .اهب كلذ لخأل اهب قطنلا نيح كفنأب تكسمأ ول كنأ مفلا نم بيصن
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 اهحرش ىف ادمتعم . .تافصلا هذه مسقو .فورحلا تافص ىف :عبارلا

 همحر ىكم مهعبتو نويفوكلا بهذو» :لاق .دربملاو حيرشو ىكمو نييفوكلا ىلع

 نع ناسللا فرط داعترال ءارلا ةفص راركتلاو ماللاك فرحنت ءارلا نأ ىلإ ىلاعت هللا

 «. .اهب قطنلا

 ىذو ةوق ىذو نسحمو زيمم ىلإ تافصلا هذه ماسسقنا ىف :سماخلا

 هللا همحر ىنزاملا لاق» :لاق . .ىنزاملاو ىنامرلا ىلع كلذ ىف ادمتعم . . .فعض

 «. . .ءايشأ ةعبس مالكلا اهنم فلتئا ىذلا فورخلا نيب لصف ىذلا :ىلاعت

 ضرغلا ائيبم ديجملا ةدمع نتم تايبأ حرش ىف عرش ةمدقملا ىهنأ نأ دعبو

 نب ركب ىبأ نع ىور» اهنم .تاياور درس مث اهب قلعتي ام لكو تايبألا هذه نم
 اذإ ىنذأ دسأ نأ ىهتشأف ةدصؤم زمهي انمامإ :لوقي ناك هنأ ىلاعت هللا همحر شايع

 :هلوق دعبف لاقف .داهشتسالاب مظانلا مالك حضوي دقو . . «اهزمهي هتعمس

 ناسحأ اخأ انسح ةزمه وأ نكسم دنع دما فورح ددماو

 لثس :لاق ىراخبلا ىورو .ميحرلا نمحرلا ىف دملاك ىعييبطلا دملاو :لاق

 دمي ناك :لاقف ِهَلَك هللا لوسر ةءارق تناك فيك : هئع هللا ىضر كلام نب ”سنأ

 تاءارقلل اضرعتم تايبألا حرشي ذخأ . .ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرق مث .ادم

 مث مصاع مث ةزمحو شرو ادم مهلوطأف دملا رادقم ىف نوتوافتم مهنإ :لاقو عبسلا

 .ةلثمالا كلذل ابراض .ورمع وبأو ريثك نباو نولاق مث ىئاسكلاو رماع نبا

 نم اهيلع بترتي امو ةيبرعلا فورح اًحراش نتملا قيرط ىف ىدارملا راسف
 . ملعأ هللاو :لوقي تيب لك حرش بيقع ناكو .تالامعتساو تاءارق

 ام ةفرعم نم ئراقلا ققحتيل لئاسملا ىف تافالخلا نم ريثكل ضرعتي دقو
 :هلوق دعبف . كلذ نم مظانلا فقومو بهاذملا هذه نم بهذم لك هيلإ لصو

 تافلتخم تايار اهئاخإ 2 ىفو اهتنابإ ىفاابلا عم نكل
 ىف مغدت ال ةنكاسلا ميملا نأ ىلع ذش نم الإ ءارقلا عمجأ» :ىدارملا لاق

 ىفخت الو رهظت اهنأ اهدحأ :لاوقأ ةثالث ىلع ىفخت وأ رهظت له اوفلتخا مث ءابلا

 هبو حيرش مامإلاو ىدانملا نباو نوبلغ نب رهاط مهنم نيققحملا نم ريثك بهذ هيلإو
 . ىكم مزج
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 لضفلا وبأو ىكاطنألا نسحلا وبأ مهنم موق بهذ هيلإو ىفخت اهنأ ىناثلاو
 . .دهاجم نبا ىلإ مهضعب هبسنو اهئافخإو اهراهظإ ىف رييختلا ثلاثلاو . . ىعازخلا
 ديفتسيل ةلوطملا تافالخلا ضرعي هارن اذكهو « . .حيجرت مظانلا مالك ىف سيلو

 :هلوق دعب  مظانلا مالك ىلع اقيلعت بيجيو ىدارملا لءاستي دقو  ئراقلا

 0 بنتجاو نقتأآو فرست الو لتر

 .الئاستم لاق

 ؟ليترتلا ىلع مظانلا رصتقا ملف :تلق نإف

 [4 :لمزملا] «اليترت نآرقلا لتروا :ىلاعت لاق ةءارقلا عاونأ لضفأ هنأل :تلق
 ةروسلا أرقي كَ ىبنلا ناك :تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع كلام ىورو

 ظ .اهنم لوطأ نم لوطأ نوكت ىتح اهلتريف

 هذه هب تلحت ام ىلع هيبنتلا تايبألا هذه نم ضرغلاو :ىدارملا لاق اريخأو
 ”نأ تفنأو «ناعم نسحب تقاف :لاق كلذلف «عيفر ىنعمو عيدب  مظن نم ةديصقلا

 ةديصقلا هذه ىلع لجو زع هللا هرسي ام اذهف :لاق مث . . .ىناقاخلا ةديصقب ساقت

 .املع ئلمو ىفك دقف امجح رغص نإو هللا دمحب وهو .راصتخالا ليبس ىلع

 :بارعإلا نم اهل لحم ال ىتلا لمجلا ىف مساق مأ نبا ةئاسر - عباس
 ةحفص ةرشع ثالث ١ ىلع لمتشت ىهو «ةعومجم نمض ةريغص ةركذم

 ١94٠. مقر تحت رهزألا ةبتكمب ةعدوم .ةطوطخم

 هذه .ه754١ ةئس ىلطربسلا دمحأ ريقفلا ةبون ىف تلخد :اهيلع بوتكمو

 نبال ءاعد بوتكمو .نيمآ اهب هللا عفن .وحنلا ىف مساق مأ نبال لمجلا ىف ةلاسر

 .هلوأ هنع هللا ىضر دوعسم

 006 :هنع هللا ىضر دوعسم نبا لاق

 ممتي ملف ةقرولا تصق دقو «خلإ ...ةفرع موي ىف هللا وعدي دبع نم ام
 ش ْ 2 .ىبناجلا مالكلا

 | .ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةطوطخملا هذه لوأو

 ل ٠ 0 0



 . .بارعإلا نم لحم اهل نوكي ال ىتلا لمسجلا نايب نع هللا كقفو تلأس
 نأل ؛بارعإلا نم. لحم اهل نوكي الأ ةلمجلا لصأ.نأ مسماق مأ نبا اهيف نيب
 هل لمجلا نم ناك امو «هعقوم عقت الو ءدرفمب هدعتت:ال ةلقتسم نوكت نأ اهلصأ

 ةلمجلا ريصتف ءهدسم دسو درفملا عقوم هعوقول «كلذ امنإف بارعإلا نم لحم

 عقاولا درفملا هقحتسي امب اهعضوم ىلع مكحنف ءاهلبق ال اءزج درفملا عقوم ةعقاولا
 0 .كلذ ىف

 عبس اهنأب بارعإلا نم لحم اهل ىتلا لمجلا :الوأ ركذ دق هارنو

 ١ «ةيلاخلاو -7 «ءةيربخلا- ”*  ءاهيلإ فاضملاو 4 «لوقلاب ةيكحملاو ©

 وا «بارعإلا نم لحم هل وأ برعم وه امل ةعباتلاو 7 :«لماعلا اهنع قلعملاو
 هذه لوانت مث .دق وأ اذإ وأ ءافلاب ةردصم ةمراج طرش ةادآ باوج ةعقاولاو

 نم ةلثمألا كلذل ابراض ةاحنلا ىأر اضراع لخم ريغ رزاجيإب اهيلع ملكتو «ةلمجلا
 .برعلا راعشأو ميركلا نآرقلا

 ٠ ىنستيل ءمهيأ ام فشكو ضومشغلا ةلازإل نكامألا نضعب- ىف .فقي ام اريثكو

 ْش .اهضرعو لئاسملا طسب ءوض ىلع ةفرعملاو مهفلا ئراقلل
 بصن عضوم ىف :ىفاريسلا لاقف «ذنمو ذم» دعب ةعقاولا ةلمجلا دنع فقوف

 . .بارعإلا نم اهل عضوم ال هنأ روهمجلاو لاحلا ىلع

 '«تافالخو ءارآو ناعم نم هاوتحا امو مسقلا اذه ىلع مالكلا ىهنأ نأ دعبو

 .بارعإلا نم اهل عضوم ال ىتلا لمجلا وهو :ىناثلا مسقلا ىف لخد

 «ءةلصلاو ”  «ةيضارتعالاو ”  «ةيئادتالا ١ عست ىه :لاقف

 «ضيضحتلا تاودأ نيب ةعقاولاو - 5" ءمسقلا باوجو © «ةيريسفتلاو 5

 ةغباتلاو 4 ءاهل اًباوج ةعقاولاو - 8 «ءةلماعلا ريغ قيلعتلا تاودأ دعب ةعقاولاو -
 .هل عضوم ال ام

 اهظفح ئراقلا ىلع لهسي ةيرعش تايبآ ىف هلبق ىذلاو مسقلا اذه عمج دقو

 ةلمسجم ةروصص ىف ماكحألا ءذه طيتسي نأ ديرما عيطتسي راجيإ ع اهل من

 .اهباميتسا هيلع لهسي ةزج



 «برعلا ةاحن ءارآ نم ريثك ىلع دمتعي .هتداعك مساق مأ نبا نأ ىف بيرالو

 :لاقف : ةاحنلا نيب راد افالخ ضرع «ىتح» ىف ةيئادتبالا ىف هآرثئف

 .روهمجلا فالخ كلذو «ىتحب رج عضوم ىف «ىتح» دعب ةلمجلا نأ ىلإ

 ال هنأ روهشملاو :لاقف .ىلع ىبأ ىأر ىلع دمتعا ةيريسفتلا ةلمجلا ىفو
 ىلع اهنأ قيقحتلاو :ىلع وبأ ذاتسألا لاقو «بارعإلا نم ة ةرسسقلا ةامجلا عضوم

 ..رسفي ام بسح

 قيرطلا تحتفو دارملا تدافأ دق اهراصتخاو اهزاجيإ عم ةلاسرلا هذه نإو

 .اهيدهب ىدتهيو اهب رينتسي ىك ثحابلا مامأ

 ةقيرط اهنم دافتسا ثيح 2 علا يي ا ا نبال 5 تناكو

 ش رع قا لاق دقو

 .راثكإلا تود راصتخالا

 :هتافو

 موي ىف ىفوتف «ةمتاخلا هل هللا نسحأ هللا ءايلوأ نم ايلو اعرو ايقت ناك امل

 نم ةئامعبسو نيعبرأو عست ها 4 ةنس كرابملا رطفلا ديع وهو دوميم كرابم

 .هاله0 ةنس :ليقو «١2)ةرجهلا

 نم ىردأ الو ىطخب تيأر دقو ها/49 ةنس رطفلا ديع موي هتافو نأ ركذو»

 (97نموقايرسب نفدو .(")ه | «ملعأ هللاو ها/50 ةنس هتافو تناكو هتلقن من نيأ

 7؟7ص اج ءارقلا تاقبط , 77١ ص.ةرضاحملا نسح 275256 ص ىطويسلل ةاعولا ةيغب )١(

 .١7؟90١ص تانحلا تاضور 21١7 ص أج قزر دومحم ذاتسألل كيلامملا نيطالس رصعو

 .19045 مقر ١١"ص ؟ج قحلا داج ديس دمحم خيشلا قيقحت رجح نبال ةنماكلا رردلا (؟)

 ٠١378. مقر 7١7ص اج ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبط (*)

 كررل ١1



 نيب رثدنا هلعلف ءهيلع رثعأ مل هربق نع اًدحب سوقايزس ىلإ تهجوتو
 .رباقملا .

 :سوقايزس نع ةذبن

 مسق نم ةيرقق ىه» مساق ا نباب فورعملا ىدارملا اهب نفد ىتلا-سونقايرس

 ىفو ةيليعامسإلا ةعرتل ىقرشلا ئطاشلا ىلع ةعوضوم:ةيبويلقلا ةظفاحم هاقناخلا

 وحنب بونجلا ىلإ ةلئام هاقناخلا ىبرغ ىفو ءرتم ىتئام.وخنب ىرصملا جيلخلا ىبرغ
 ' هرجآلاب اهيتنبأ بلغأو «كلذك ةزمح رفك بونج ىفو«ةئامسمخنو رتم فالآ ةثالث
 ءاشاب ليعامسإ ىويدخلل :ةيسوأ راود ةيرحبلا ةهجلا نم اهسيفو «ةرانمب عماج اهلو

 لصبلا فنص اهيضازأ ىف عرزيو «ةيليعامسإلا ةعرتلا ىلع ةرطنق اهتلباقم ىفو
 روهشم ىسوقايرسلا لسعلاو ءتاراصع اهيف هلو ركسلا بصق اذكو «ةرثكب كابنتلاو

 ددرتي ناك نوالق نب دمحم ناطلسلاو . .ةميدقلا دالبلا نم ىهو . .ةدوجلاب رصم ىف

 هؤاشنإ ناكو .هاقناخلا نم برقلاب اًناديم اهيقرش ىف أشنأو .ءاريثك سوقايرس .ىلإ
 .2)ه ا«. . .ةليلج روصق هيف ىنبو «ةئامعيسو نيزرشعو: ثالث هال 7 ةنس

 ..نوخرؤملا اهفصو امك اهتدنجو اهيلإ ىتلحر ىفو
 ”ثيح مساق مآ نبا هيف ىفوت ىذلا ماعلا نع ائيش ركذأ نأ.تيأر :ةافولا ماع

 عقو ءانفلا .«ةثئامعبسو نيعبرأو عست ماع ىف» . ضارمألاو تابكتلاب ءىلم هن

 "نع فوني ام موي لك ىف ةرهاقلا نم جرخي ناكف «دالبلا رئاس معو ةيرصملا ل

 امهيف تام نم دع غلبف ناضمزو نابعش رهش ىف طبض دقو «ةرانج فلآ نيرشع
 نم مدقت اميف نوعاطلا اذه لثم عمسي ملو .ناسنإ فلآ ةئامعست وحن سانلا نم

 . مالسإلا ردض ىف ةروهشملا نيعاوظلا

 مالسإلا ادتبم ىف ةروهشملا نيعاوطلا نإ : ىبهذلا نيدلا سمش خيشلا لاق

 نب رمع نمز ىف ناك «ساومع“نوعاطو «هيورينش نوعاط هوا :ةسمخلا
 «تايتفلا نوعاطو . .رسيزلا نب هللادبع نمر ئف عقو فراجلا .نوعاطو : . باطخلا

 ةرجسهلا نم ةثامو نيثالثو ىدحإ ةنس ىف ءاج نوعاطو .. طساوو ةرصبلاب ناك

 )١( .72نط 17ج ةيقيفوتلا :ططخلا ١



 سانلا نم هيف تامو «ةبطاق دالبلا مع هنأل «ةنسلا هذه نوعاطب عمسي ملف
 ىتح نينس عبس وحن دالبلا ىف ارئاد ماقأو «رفاكو ملسم نم مهددع ىصحي اال ام

 رشع ىنثا ءاملا نم ةيوارلا نمث غلبو «دالبلا ىف بلاجلا ةلقل عئاضبلا عيمج تزع

 . ةرهاقلاب اًمهرد

 ءامهرد رشع ةسمخ حمقلا بدرألا نحط غلبو «لامجلا توم كلذ ببسو

 مدعو نيحالفلا توم ببسب ليلقلا الإ ةنسلا كلت ىف رصم ىضارأ نم عرزي ملو
 نأ رصم تداكو «مهرد ىتئامب حمق ةبيو لك تعيب ىتح ءالغلا عقوف ءعرزي نم

 .شوحولاو بالكلاو ططقلا ىف اضيأ نعطلا عقوو «ةنسلا كلت ىف برخت

 لذب باتك ىف رجح نبا لقن» ١1١ ص١ ج سايإ نبال رصم خيرات ىفو
 ضعب رمأ ةيرصملا رايدلاب نوعاطلا رمأ داز ال :ليق .نوعاطلا رابخأ ىف نوعاملا

 ىلإ ةبطاق سانلا جرخف هعفرب ءاعدلا ىلإ ةبطاق نوجرخي سانلا نأب ءاملعلا

 رمأ داز لب .ائيش كلذ دفي ملف ءءاقستسالا ىف نولعفي امك اولعفو «ءارحصلا

 هذه ىوس طق اذه دهعي ملو .ةكم لخدو «دالبلا رئاس مع ىتح نوعاضطلا

 مأ نبا نأ نيخرؤملا نم خرؤم تبثي مل ليبولا ءادلا اذه راشتنا عمو .١2)ه | «ةنسلا

 ش .نوعاطلا اذه ببسب تام ىدارملا مساق

 نابللا نيدلا سمش خيشلا لاثمأ ءالبلا اذهب اولتبا هتقو ءاملع نم اريثك نأ عم

 .مهريغو غئاصلا نب هللادبع وبأو «ىوحنلا موتكم نب دمحأ خيشلاو «ىدارملا خيش

 .ىلولا ىقتلا مساق مأ نبا تامارك ىلإ فاضي رمألا اذه نإ :لوقأو

 .(ةعساو ةمحر هّللا همحر)

 .سايإ نبال رصم خيرات «ىزيرقملل ةيزيرقملا ططخلا ؛كرابم ىلعل ةيقيفوتلا ططخلا )١(

 دم 6.١





 ىدارملا نع نولقانلا
 مساق مأ نباب فورعملا





 مساق مأ نباب فورعملا ىدارملا نع نولقانلا

 هنم لوألا ءرجلا بيبللا ىتغم هباتك ىف ماشه نيا هدامتسا ام:لوألا

 .مساق مأ نبال ىناعم لا فورح ىف ىنادلا ىثجلا باتك نم

 :باتكلا

 ' . برغملا

 رصم نسم ناويد روصعلا هذهل برغملاب انيلإ لصو» :نودلخ نبا لوقي
 ءىشب كلذ نم ىتأف :لاق نأ ىلإ اهئاملع نم ماشه نب نيدلا لامج ىلإ بوسنم

 .؟ءاشي ام قلخلا ىف ديزي هللاو هتكلم ةوق ىلع لاد بيجع

 ةالصلاو .هلاضفأ ىلع هلل اذمح :دعب امأ . ميحرلا نمحرلا هّللا مسب : هلوأ

 .حورش هيلعو .هلآو دمحم ىلع مالسلاو

 :ىنادلا ىنجلا نم هباتك ىف ماشه نبا هدافتسا ام

 ىنادلا ىنجلا نم بيبللا ىنغم هباتك نم لوألا ءزجلا ىف ماشه نبا دافتسا دقل

 ميسقتلاو ميظنتلا ثيح نم قيرطلاو جهنلا عبتاف مساق مأ نبال ىناعملا فورح ىف

 .هيلع راسو ىنادلا ىنجلا ىف مساق مأ نبا هعبتا ىذلا فورحلا ىناعم نايبو

 .ىنعملا وأ نايحألا ضعب ىف ظفللا لقني دقو

 ليبس ىلع كلذو نيباتكلا نيب ةنزاوملا ىف عضاوملا ضعب ىلع رصتقأسو

 .لاثملا

 ١ ص ىنادلا ىنجلا ىف لاق .«دق»_- 0/8 : |

 ةلصتم ءايلاو «ىبسح ىنعمب ىندق :لوقت .بسح ىنعمب نوكت نأ :لوألا»

 ىف ءايلاو ءاهفذحو ةياقولا نون تابثإ اهيف زوجيو «ةفاضإلاب عضولا ةرورجم اهب

 ٠ .نييوحنلا رثكأو هيوبيس بهذم اذه . رج عضوم ىف نيلاحلا



 مسقلا اذهو «ءبصن عضوم ىف اهب ةلصتم ءايلاو .لاعفالا ءامسأ رئاس عم مزلت امك

 . .برعلا نع نويفوكلا هلقن
 2 50 م هاهم 1

 ىدق ٍنيبيبخلا رصن نم ىندق :رعاشلا لوقو
 : نيهجو ىدق :لوق لمتحي

 تيبلا رخآ ىف هلوقو .ءبصن عضوم ىف ءايلاو لعف مسا نوكي نأ :ةيناثلاو

 ش : هجاوأ ةثالث لمتحي «ىدق»

 .نيهجولا دحأ ىلع ةياقولا نونب تأي ملو «ىبسح ىنعمب نوكت نأ :اهدحأ

 .ةرورض نونلا فذحو لعف مسا نوكي نأ : اهيناث

 .ه ا ؛اريمض تسيلو قالطإلل ءايلاو لعف مسا نوكت نأ :اهئلاثو

 : ١55 ص بيبللا ىنغم ىف ماشه .نبا لاقو

 مسا :نيهجو ىلع ىهو «ةيمساو «ىتأتسو ةيفرح : نيسهجو ىلع «دق»)

 | : نيهجو ىلع لمتعتست هذهو .«بسحلا فدارم مساو ىتأيسو لعف

 'ىلغ اضرح نونلاب ىندقو «نوكسلاب «مهرد ديز دق# :هذه نئف لاقيو ءاهعضو

 .نونبي اميف لصألا .هنأل .نوكسلا ءاقب

 مهرد هبسح لاقي امك عفرلاب «مهرد ديز دق» :لاقي .ليلق وهو .ةبرعمو

 . ىبسح لاقي امك .نون ريغب «مهرد ىدقو» عفرلاب

 لاقي امك ؛مهرد ىندقو مهرد اديز دق» ىفكيل ةفدارم لعف مسا ةلمعتسلاو

 !. هلوقو «مهرد ىنيفكيو مهرد اديز ىفكي»

 ىدق نيبيبخلا رص نم ىندق
 مسا نوكت نأو «ءانبلا ةنغل ىلع بسحل ةفدارم نوكت نإ لولا دق لمست ْ ٠



 .حضاو وهو «لوألا لمتحتف :ةيناثلا امأو

 ماركلا موقلا ْبَمَذ ْذإ :هلوقك ةرورضلل تفذح نونلا نأ ىلع :ىناثلاو»

 «نينكاسلل ةرسكلاو قالطإلل ءايلاف هلوعفم ركذي مل لعف مسا اهنأ لمتحيو . ىسيّل

 .ها

 :/8 ص ىنادلا ىنجلا ىف لاق «او»

 .«هاديز او» وحن بودنملا الإ هب ىداني الف ةبدنلا ءايب صتخي ءادن فرح .او)

 نأ ىلإ نييوحنلا ضعب بهذو «هنم عجوتملاو هيلع عجفتملا ءادن ىه :ةبدنلاو

 هيوبيس بهذمو («لبقأ ديز او» :لاقيف «بودنملا ريغ اهب ىداني نأ زوجي «او»

 :ليقف «او» ىف فلتخاو .قبس ام نييوحنلا روهمجو'

 لوقك ناسحتسالاو بجعتلا ىنعمب لعف مسا نوكي نأ وهو رخخآ مسق «او»

 .ها «بنشألا كوُقو تنأ ىبأي او رعاشلا

 ."”8ص 7ج بيبللا ىنغم ىف لاقو

 وحن ةبدنلا بابب اصتخم ءادن فرح نوكت نأ امهدحأ :نيهجو ىلع

 . ىقيف | ءادنلا ىف هلامعتسا مهضعب زاجأو «هءاديز او»

 :هلوقك بجعأل امسا نوكت نأ :ىناثلاو

 ه ١ «بترزلا هيلع رد امأك بّتشألا كوفو تنأ ىبأبآو

 : 44ص ىنادلا ىنجلا ىف لاق . لجب -

 باوج فرحف ةيفرحلا «لجب» امأف .العفو امسا نوكي كرتشم ظفل .لجب»

 .بلطلاو ربخلا ىف نوكيو ءمعن ىنعمب
 ىفكي ىنعمب لعف مسا نوكت نأ :امهدحأ .نامسق اهلف ةيمسالا «لجب» امأو

 . «ىنلجب» :لاقيف ملكتلا ءاي عم ةياقولا نون اهقحلتف

 ةرورجم اهب ةلصتم ءابلا نوكتف «بسح# ىنعمب امسا نوكي نأ :ىناثلاو

 الأ رثكألاو «ةياقولا نون اهقحلت اهنأ اوركذو «ةياقولا نون اهقحلي الو عضوملا

 ' " :ةقرط لوقك اهقحلي

١١ 



 أ

 ..ما ؟يلبج الأ باردا ان نم ىلججب لا

 ١ : "ص ييبللا ئتقنم ىف لاقو 0

 مسا : : نيهجو ىلع ىهو مساو معن ىنعمب فرح : : نيهجو ىلع ل لجبا
 ردان وهو «ىنلجب» لوالا ىلع : لاقيو «بسحل فدارم مساو ىفكي ىنعمب لعف
 ش :لاق «ىلجب» ىناثلا ىلعو

 .ه ا (ٌلَججَب الآ بارشلا اذ نم ىلجب الا <

 2 1١١: 9ص ىناذلا ىنجلا ىف لاق: .تال د 4

 .تبرو تمث ىف امك ءاثلا اهيلع تديز مث «ال» هلصأ ىفن فرح .تالد

 .اه | ةروهمجلا بهذم اذه

 0 .مص بييللا ىْغم ىف لاقو

 تمث ىف امك ةظفللا ثيناتل ءاتلاو ةيفانلا «ال١ ناتملك اهنأ . ىناثلا بهذملا»

 .ه ا «روهمجلا هلاق .نينكاسلا ءاقتلال اهكيرحت بجو امئإو «تبرو

 : 8١١ص ىنادلا ىنجلا ىف لاق - .ديدشتلاو رسكلاب له

 «ءانثتسا نوكت نأ «الإد لصأ نأ ملعا .ريغ ىنعمب ىتلا :ىناثلا مسقلا»

 امك ءاهب فصويف «ريغ» ىلع «الإ) لمحي دقو ..ةفص نوكي نأ «ريغ» لصأو

 :ناطرش الإب فوصومللف .اهب ىنثتساف «الإ) ىلع «ريغ» تلمح

 يا ا :امهدحأ

 امهيف ناك ول 9 :ىلاعت هلوقك ةيسنجلا لأب افرعم وأ ةركن نوكي نأ :رخآلاو

 .اها[5؟ : ءايبنألا ] ج تدسفل هللا الإ ةهلآ

 . 57ص بيبللا ىنغم ىف لاقو

 ؛ههبش وأ ركنم عمج اهيلاتبو اهب فصويف «ريغ» ةلزتمب نوكت نأ :ىناثلا)
 روجي الف 7[2؟ :ءايبنألا] « اتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناكول + ركنملا عمجلا لاثمف

 امهيف ناك ول .ذئنيح ريدقتلا ذإ «ىنعملا ةهج نم ءانئتسالل نولكت نأ هذه «الإ» ىف
 ..ه ا «اتدسفل هللا مهيف سيل ةهلآ



 نع ةيفملألا حرش هباتك ىف ىدوكملا نمحرلا دبع هلقن ام - ىناثلا
 ىدارم لا

 ةبسن ىدوكملا ديز وبأ حلاص نب ىلع نب نمحرلادبع وه :فلؤملاب فيرعتلا
 وهو ادهاز اعرو مولعلا ىف اعراب امامإو املاع ايوحن ناكو ساف نم ةبيرق ةليبق ىلإ
 .سافب هيوبيس باتك أرق نم رخآ

 ةرهاقلا ىلإ لصي ملو هنم ربكأ رخآ احرش فلأو «حرشلا اذه هتافلؤم نمو

 نيئدتبملل عفان وهو «رغصألا وه ةبلطلا نيب لوادتملاو ءادسح هؤادعأ هقرحأ ثيح

 ىلع حرشو .دودمملاو روصقملا ىف كلام نبا مامإلا ةموظنم ىلع حرش هلو

 .حيشوتلا ىف امك ةئانامثو ىدحإ ةنس ىفوت . . .كلذ ريغو ةيمورجألا

 ش :باتكلا

 انديس ىلع همالسو هتالصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو :حرشلا اذه لوأو

 .نيلسرملا مامإو نييبنلا متاخ دمحم

 حضاو دصاقملا بذهم كلام نبا ةيفلأ ىلع رصتخم حرش اذهف .دعب امأ |

 برقمو اهتايبأ بارعإ نع برعم اهظافح اهيناعمب ىظحيو اهظافلأ هب مهفت كلاسملا
 .اهتارابع نم درش امل

 ةنس ةرخآلا ىدامج ىف كلذو .ةيهبلا ةرماعلا ةعبطملاب. عوبطم باتك وهو
 1 | ه٠

 .517 24٠17 ا. 5٠١5 مقر تحت رهزألا ةبتكمب عدومو

 :ةيفلألا حرش هباتك ىف ىدوكملا نمحرلادبع خيشلا هلقن ام

 مأ نباب فورعملا ىدارملا نع اريثك لقن هتدجو باتكلا اذه ىلع ىعالطا دعب

 .نايحألا نم ريثك ىف هيلع ادمتعم مساق

 - نيعضوم ىف - عزانتلا ؛ةبراقملا لاعفأ «مالكلا  باوبأ ىف هنع لقن هارئف

 فطع «- نيعضوم ىف  ةفاضإلا ءرجلا فورح «- نيعضوم ىف  ءانثتسالا
 «ريسكتلا عمج «- نيعضوم ىف - . فرصني الام «ميخرتلا «ةبدنلا «لدبلا «قسنلا

 : لاثملا ليبس ىلع عضاوملا ضعب ركذب ىفتكأسو

 2 1 انفو



 . : مظانلا لوق دعي ءانثتساالا ىف

 /غقلباس ريا عيرشت عتق ديوعلال رك

 ىنغم هاوس بصن نع سيلو ىتتسأ الإب امم دحاو ىف

 :«ىنغم هاوس بصت نع سيلو» ىلع اقلعم هحرش ىنف .ىدؤكملا خيشلا لاق

 «الإ» وه ىذلا لماعلاب هبصنو بصني هعم الإ ىغلت ىلا ىنثتسملا ىوس ام نأ ىنعي

 لبق ىذلا لماعلا هنأ ىلع ليقع نبا هلمحو . لماعلا ىدارملا لعج هجولا اذه ىلعو

 .فه | لعجا ىنعمب عد لعجو الإ

 . هجوأ ةثالثل بوصأ ىدارملا هركذ امو

 قفاوملا وهو ىنثتسملا ىف لماعلا ىه «الإ» نأ ىلع هيسنتلا ىف نأ :لوألا
 . مظنلا اذه ريغ ىف هب مظانلا حيرصتل

 .كرتا ىنعم عد نوكي افإو ةغلا ىف دوهعم ريغ لعجا ىنمم ىنعم عد نأ : يناثلا

 ش 0 0 7١ ص .ديز

 مظانلا لوق دعب - رجلا فورح+ باب ىف - ”
 سمس كرب مربرب ا ىشع دافع رلى
 ْ اذرطم ىري هضعبو فذح ىَدَل بر ىوسب رج دقو

 «هللا» ظفل ىف كلذو : «ادرطم قري هضعبو) ىنعم ىف ىذدوكملا خيشلا لاق

 رج فرح اهيلع لخد اذإ ةياهفتسالا مك" دعبو . نلعفالو هللاو وحن مسقلا ىف

 . مهرد نم مكب ىأ ؟مهرد مكبا وحن
 .85 ص .رهتشت مل نيذه ريغ عضاوم لصفلا اذه ىف ىدارملا ركذو

 مظانلا لوق دعب  ةفاضإلا باب ىف - "

 ٌرجف ْنِدَل ةَفاضإ اومّرلآو
 لعجو .هرفملل الإ فاضت ال اهنأ «رجف» هلوق نم مهفو ..5 :ىدوكملا لاق

 نم لعجو ءةلمحلا جردلا لحلاو ظفللا ىف رجلل الماش ةرجف# هلوق ىدارملا

 .«بئاوذلا ونس باش ىتح بش لا : هلوق ةلمجلا ىلإ اهتفاضإ



 تْنأ ندَل» هلوقك ةيمسالا ةلمجلا ىلإ فاضي نأ اًمفيأ ىدارملا راجأو . . .
 .484 ص «عفاي

 .مظانلا لوق دعب  تعنلا باب ىف

 انلْمَم مّن 26. يضلل ىو .٠ همووم ومس

 انلععم عّطْلا اهضعب وأ اهنودب يعم نكي نإ عبتا وأ عطْقاو

 اهضعب عابتاو اهضعب عطق «عطقا اهضعب وأ» :هلوق نم مهفو» :ىدوكملا لاق

 مزج اذهبو .«عطقاب لوعفم هنأ ىلع ايوصنم اهضعب نوكي نأ اذه ىلع مزليو

 .5١١ص ىدارملا

 . :مظانلا لوق دعب  لدبلا باب ىف 6
 لس ع 8 5 و يب

 الدب ىمسملا وه ةطساو الب مْنكحلاب دوصقملا عباَتلا

 لبب فوطعملا هب جرخأ :حراشلا لاق «ةطساو الب» :هلوقو» :ىدوكملا لاق

 لقتسم ريغ لب ريغب فوطعملا نإف دصقلاب لقتسملا ىلإ مكحلاب دوصقملا لمحف

 .دصقلاب

 فطع .فوطعملا هب جرخأف اًقلطم مكحلاب دوصقملا هنأ ىلع ىدارملا هلمحو

 . 77١ص «رهظأ وهو اهريغو لبيب قسنلا

 : مظانلا لوق دعب - ميخرتلا باب ىف - 5
 اًداعس اعد ْنميف اعسايك ىتدانملا ٌرخآ ف ذحا اًميخرت

 الوعفم نوكي نأ حراشلا .هبصن ىف زاجأ :«اميخرت» ىلع اقلعم ىدوكملا لاق

 نوكيف لاحلا عضوم ىف اردصم وأ ؛ميخرتلا لجأل فذحا ريدقتلا نوكيف هلجأل

 ريدقتلا نوكيف فاضم فذح ىلع افرظ وأ «امخرم كنوك لاح ىف فذحا» ريدقتلا

 ا . ميخرتلا تقو فذح

 ١ ص .ه ١ «اقلطم الوعفم نوكي نأ وهو اعبار اهجو ىدارملا دازو

 ش : مظانلا لوق دعب  ريسكتلا عمج باب ىف -7

 لق كاذ ٌريغو فعضم مو امال َلَعُملا ىف ءالعُفأ هنع بانو



 ريغ ىف ءالعفأ نم ءاج ام :ىلع «لق كاذ ريغو» هلوقب:هبنو:.:ىدوكملا لاق 0:
 اذه ىلع ءءاقدصأو قيدصو ءانيهأو نيهو ءايصنأو بيصن ؤحن فعاضملاو لتعملا

 .59١نص .ىدارملا هعبتو حراشلا هلمح

 ىدارملا نع «دئارغلا قيلعت» هلباتتك ىف يماعدلا هلقن ام أ ثلاثلا

 ىموزخملا رمع نب ركب ىبأ نب نيدلا ردب نب. دمخم._ وه :عفلؤملاب فيرعتلا :
 فلس ةنس ةيردنكسإلاب دلو (رصقألا نم ةبيرق ةيرق) ع ماقد :ىئلإ. ةبسن ىنيمامدلا

 ..ايندلاب لغتشا مث .رهرالاب بالطلا هلوح فتلاو عفتراو رصم طبه مث اهب ملعتو
 حالص دعبو .امغرم هومدقتساف ديعصلا ىلإ ءامرغلا نم بره قيرحلاب بكن املو
 ىلإ اهجتم نميلا كرتو م نميلا ديبز عماج ىف سردف ٠ .ةير رضلِإف رايدلا رداغ هلاح

 “ :ةريقق انافلؤم هلو .دنهلا

 م1454 ه1 ةنس اجربلك ف فتهلاب فوت

 - كلام نبال دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست ىلع دئارفلا قيلعت قيلعت :باتكلا
 رمحألا دادملاب ةلودجم داتسعم ملقب . .نيءزج ىلع ىوسحت لماك دلجم ىف ةخسن

 عدوم - مسا19 (رظس * اهترطسمو ةقرو 041 ىف «سرهف اهلوأبو قرزألاو
 رادب ىرخأ ةخسنو .79/63 )٠١61( مقر ت تحت تاطوطخملا مق ة رهزألا ةيتكمب

 .روميت ١ 3٠ مقر تحت تاطوطخملا مسق ةيرصملا بتكلا

 © .ىدارملا مساق مأ نبا كلذب دارأ «مساق نبا» هباتك ىف' ىنيمانهدلا ركذ دقو
 :لوقي شماهلا ىلع قيلعت لوصوملا باب ىف .ىلوألا ةخسنلا ىف هديؤي ىذلاو
 تفرح دقو ,ىدارملا ةمالعلا وه مساق مأ نبا ىأ ب مساق نبا حرش ىف هلوق»

 . «هبتاكل :ىأ مهنم الهج م :ظفل اوفذحو خاسنلا

 ::ىالركا نع هلقنام -أ

 باوبأ ىف هلقن ىف هيلع دمشعاو ىدارملا نع اذه هبانك ىف ىنيمامدلا لقن
 ىعمجو ةينثتلا ةيفيك «- عضاوم ىف  عومجملاو ىنثملا بارعإ «مالكلا :اهنم ةقرفتم
 «- عضاوم ىف - لوصوملا. «ةرانشإلا .ءريمضلا .ىملعلا ب « عضاوم ىف حيحصتلا

 «ةيراقملا لاعفأ ءربخلل ةبصانلا مسالل ةعفارلا لاعفألا « عضاوم ىف - ربخلاو أدتبملا



 .ىدانملا ءنايبلا فطع .ةفاضإلا ءددعلا «ربخلل ةعفارلا مسالل ةبصانلا فرحألا

 .لاثملا ليبس ىلع عضاوملا ضعب ركذب ىفتكأسو .ثينأتلاو ريكذتلا

 :لصأ نم ةلدبملا ةزمهلا  ةينثتلا باب ١

 الو . .ناياسك لاقيف .ءاي لصأ نم ةلدبملا ةزمهلا بلقت دقو :ىنيمامدلا لاق

 ساقي نأ قحلاو :مساق نبا لاق .ةبطاق نييفوكلا لب ىئاسكلل افالخ هيلع ساقي
 .ةزمهلا باتك ىف دير وبأ اهاكح .ةرازف ةغل اهنأل «هيلع

 :ملعلا- "

 .ةربملل ةربو بلعثلل ةلاعثو دسألل ةماسأك سنجلا ملع :ىنيمامدلا لاق

 قالطإو :مهضعب لاق :لاق مث. .ىنعملا بسحب ال ظفللا بسحب مالعأ هذهف
 ىف هفلاخي امنإو ءالسأ نعم هانم فلاخي ال ذإ ءرزاجم هوحنو ةماسأ ىلع ةفرعملا

 ىف مساق نبا مالك هلك اذه .ةركنلا هدح ىف لخاد هنأ ىرت الأ .ةيظفل ماكحأ

 0١. ص. . . .هظفل بلاغب فيرعتلا اذه ىلع مالكلا

 -ابوجو ربخلا فذح  ربخلا

 ةبحاصملا واو دعبو . .حيرص مسق ىف ابوجو ربخلا فذحيو :ىنيمامدلا لاق

 ش .ةحيرصلا

 فوذحم ربخلاو .نانورقم :ىأ «هتعيضو لجر لك وحن :مساق نبا لاق
 .عم مايق واولا مايقل ابجاو فذحلا ناكو ةيبوحصلا ىلع اهدعب امو واولا ةلالدل

 : رعاشلا لوقك - لاز :اهنم  ربخلل ةبصانلا مسالل ةعفارلا لاعفألا - ؛

 رطقلا كئاعرجتب الّهْنم َلاَز الو البلا ىلع ىمراد اي ىمّكسا ايالأ

 ءىشلا لاز نمو لوزي اهعراضمف لوحت ىنعمب ىتلا نم زرتحا : مساق نبا لاق

 .49ص .ليزي هعراضمف هلزع ىنعمب

 - ربخلل ةغفارلا مسالل ةبصانلا فرحألا 68

 ىف ربخلا فذح ىلع سايقلل اقلطم هفذح راج ربخلا ملع اذإ :ىنيمامدلا لاق

 :هلوقك ماهفتساب افدرم ىرعش تيل ىف فذحلا مزتلاو . .عامسللو بابلا اذه ريغ

1١7 



 ليلجو رخذأ ىلوحو داوب ةليل نتيبأ له ىرعش تيل الأ
 ةلمجو ربخلا دسم دسي ماهفتسالا نأل «فذحلا مزتلا امهنإو : مساق نبا لاق

 . ١١٠١ ص .ىرعش بصن عضوم ىف ماهفتسالا

 - هعوبتمل عباتلا ةقفاوم  نايبلا فطع ” 

 مزتلا نمل افالخ نيركنم نانوكي امك نيفرعم نانوكي ريكنتلاو فيرعتلا ىف
 رثكأ بهذو . . .امهريكنت زاوج ىلإ ...هريغو ءارفلا بهذو ...امهفيرعت

 هيلإ بهذ ام ىلع تاركنلاو فراعملاب نوكي نأ طيسبلا :ئىفو ..هعانتما ىلإ نييوحنلا

 كلذ مهضعب صصخو .فراعملاب الإ نوكي نأ اوبأ نييرسصبلا. نكل ؛نويفوكلا

 :رونلا ] « ةئوتيز ةكرابم ةرجش نم ىلاعت هلوق نم «ةنوتيز» لعجو ىنكلاو مالعألاب
 ءامسألا ىلع ةركنملا سائجألا در كلذ نم نييوحنلا ضعب: لعجو .نايب فطع ٠[

 .777 ص .مساق نبا لاق اذك «جاس بابو زخخ: بوثب تررم» وحن

 :ىدارملا نع :ىتيمامدلا هلقن ام - ب

 «بيبللا ىنغم ىلع ةيشاح وهو ءرصمب ةيسهبلا ةعبطظملاب عوبطم :باتكلا
 (ءافلا فرخ) ىف ةيببسلا ءافلا دنع ىهتنا.لب باتكلا اذه متي مل. ىنيمامدلا خيشلاو
 اذه لمكي ملو ىنيمامدلا ةدمعلا ةمالعلا هيلإ ىهتنا ام رصخآ اذهو  هرخآ ىفو

 .ةافولاب هرذعتل باتكلا

 ىنجلا هباتك نم ىدارملا نع هذه هتيشاح ىف ىنيمامدلا خيشلا لقن :هلقن ام

 امِإ - «فيفختلاو حتفلاب» امأ لأ  نذإ) فلألا فرح :ىه عضاوم ىف - ىنادلا

 فرح «(هلب - لب - لجب  لوعفملا ىف ءابلا ةدايز) ءابلا فرح «(ةددشملا ةروسكملا

 ليبس ىلع عضاوملا ضعب ركذب ىفتكأسو  (فوس) نيسلا فرح «(بر) ءارلا
 | ١ :لاثملا

 فرح روهمجلا لاق اهعون ىف ىلوألا :لئاسم اهيف » :ىنغملا لاق  نذإ -

 مساق مأ نبا هب حرص ام ىلع نييفوكلا ضعب لئاقلاو ىنيمامدلا لاق «مسا ليقو
 .4 ٠ ص .ىنادلا ىنجلا ىف
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 «لوعفملا ءابلا هيف دازت امم ىناثلاو» : ىنغملا لاق - لوعفملا ىف ءابلا ةدايز - ”
 ىف مساق مأ نبا هيلع صن ءاهترثك عم ةسيقم ريغ هعم اهتدايزو» : ىنيمامدلا لاق

 . 77ص .«ىنادلا ىنجلا
 لجب امأو :ىنادلا ىنجلا ىف مساق مأ نبا لاق» :ىنيمامدلا لاق - لجب -”

 ةياقولا نون اهقحلتف ىفكي ىنعمب لعف مسا نوكت نأ امهدحأ نامسق اهلف ةيمسالا
 ءابلا نوكتف بسح ىنعمب امسا نوكت نأ ىناشلاو «ىنلجب :لاقيف ملكتملا ءاي عم
 .١77ص ؛ةياقولا نون اهقحلت الو عضوملا ةرورجم اهب ةلصتملا

 ىلع اهلبق ام ريرقتل ىهف ىهن وأ ىفن اهمدقت نإو» :ىنغملا لاق - لب - ؛
 ءورمع لب ديز مقي الو ورمع لب ديز ماق ام وحن اهدعب امل هدض لعجو هتلاح
 :مد لاق «اهدعي ام ىلإ ىهنلاو ىفنلا ىنعم ةلقان نوكت نأ ثراولادبعو دربملا راجأو

 مأ نبا هب حرص ام ىلع امهدنع نازئاج نارمألاف ءروهمجلل امهتقفاوم عم اذه
 . 775 ص ؛ىنادلا ىنجلا ىف مساق

 نمب ةرورجم ةبرعم تلمعتسا دق ..هجوأ ةثالث ىلع» : ىنغملا لاق  هلب
 اهدعب نم ىوقتي اذهبو رهاظ وهو ريغب مهضعب اهرسفو ةئالثلا ىناعملا نع ةجراخ
 ريغك تلمعتسا دق اهنإف نويدادغبلاو نويفوكلا مهول :مد لاق «ءانثتسالا ظافلأ ىف

 اميف زوجي ال هنأو اهب ىنثتسي ال اهنأ ىلع نييرصبلا روهمجو ء«ءانثتسالل درت ىهو
 754١. ص ؛ىنادلا ىنجلا ىف اذك . ضفخلا الإ اهدعب

 لاق 2«. .ةغل ةرشع تس بر ىفو» :ىنغملا لاق - بر ىف تاغل - بر 5

 نبا اهاكح ىرخأ ةغل هيلع ىقبو . .ةرشع ىتنثالا ىلإ مضت تاغل عبرأ هذهف» :مد

 .«هلمأتف بر ةيمساب لوقلا ى ىوقي امم ىهو «اتبر» ىنادلا ىنجلا ىف مساق مأ
 . 717/4 ص

 نيسلا نع درفنتو» :ىنغملا لاق - ٠ فوس نع نيسلا دارسفنا - فوس -1

 لخدت الو» :مد لاق [0 :ىحضلا] © كيطغعي فوسلو 9 وحن اهيلع ماللا لوخدب
 ىلع نادئاز ناحوتفم دحاو فرح ىلع نافرح عمتجي الئل :ليق نيسلا ىف ماللا

 ىف نيسلا عوقو عمس دقو : :(7587؟ص) ىنادلا ىنجلا ىف لاق كلذل . . .ةملكلا

 :هلوق ىف ىسع ربخ وهو فوس هيف عمست مل عضوم
 حناوجلاو ىلكلا تالَغ ُئفطتس هذه دعب ئبط نم ئبط ىسع

 ٠ م5 /ص) 3
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 نع  ةددشم نون مث ميملاو ةمجعملا مضب  ىتُمشلا نيدلا ىقت هلقن ام:عبارلا

 ىدارملا

 خيشلا ىلع نب نسح نب دمحم نب دمحم نب دمحأ :وه :فلؤملاب فيرعتلا

 ىقلتف هدلاو عم ةرهاقلا مدقو فهم ماع ناضمر ىف ةيردنكسإلاب دلو «(برغملا

 1 .هسيردتو ملعلا رشنب دنب ىنع دقو .ىرخألا نونفلا ىف : هريغو ىقونطشلا نع وحنلا

 ةباطخلاو ةخيشملا ىلوو «ريخلل اًبحم افيفع ةظفاحلا ىوق ءاكذلا دقوتم ءةجح ناكو

 حرش ىلع ةيشاح - وحنلا ىف هتافلؤم نمو  ىباف ءاضقلل :بلطو - ىابتياقب
 . (ماشه نبا ىنغم ىلع مالكلا نم فصنملا) اهامس ىنيمامدلا

 دحألا ةليل ىف هتافو تناكو .دحألا حابص اهب نفدو ىابتياق ةبرتب هلزنمب ىفوت
 .ه/ا/7 ماع ةجحلا ىذ نم ”1/

 نبال بيبللا ىنغم ىلع ةيشاح  رصمب ةيهبلا ةعبطملاب عوبطم وه :باتكلا
 | 0 . ماشه

 ىلع مالكلا نم فصنملا) اهامسو اهيلع دازو ىنيمامدلا ةيشاسح نم اهصخخ
 راجعإلابو ةضراعملا مدعب هباتك صخ ىذلا هلل دمحلا  هلوأ (ماشه نبا ىنغم .

 نأ دهشأو ءزاجملا قيرطب ال ةقيقحلاب بيبللا ىنغم وهف ءىش لكل انايبت هلعجو
 نع بيبللا ىنغمل ىئارقإ دنع ترظن دقف ءدعبو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 5 .٠١٠-2 “٠١١ :؟ مقر تحت رهزألا ةبتكمب عدوم  ..بيراعألا بتك

1 . | 

 .ماشه نبإ ىنغم ىلع مالكلا نم فصنملا -هباتك ىف ىداوملا نع هلقن ام

 هريغو ىنادلا ىنحلا نم مساق 2 نباب فورعملا ىدارملا نع :ىنمشلا خيشلا لقن

 : ىهو ةعونتم عضاوم ٠ هذه هتيشاح- ىف

 ماللا فرح (نأك) فاكلا فرح .(دق) فاقلا فرح «(ىلع) نيعلا فرح ؛(لجن)

 .(لعل) عضاوم ةثالث ىف - ول .تال ٠ - نيجضوسم ىف - ةراجما ماللا ىتاعم)

 در . 1



 «(ةفطاعلا) واولا فرح ؛(نيعضوم ىف نم «نيعضوم ىف -ام) ميملا فرح

 ىلع ريمضلا اهيف دوعي ىتلا عضاوملا) «لعافلا مساو ةهبشملا ةفصلا نيب قرفلا

 عضاوملا ضعب ركذ ىلع رصتقأسو .- نيعضوم ىف  لوصوملا (ةبترو اظفل رخأتم
 ١ : ليثمتلا ليبس ىلع

 نسحلا وبأ معز ةيفرظلا نع اهجورخ ىف لوألا لصفلا» ىنغملا لاق - اذإ -
 .«ىتحب رج اذإ نأ [7 :رمزلا] 4 اهوءاج اَذإ ئتح © ىف

 نوكي اذه ىلعو :ليهستلا حرش ىف مساق مأ نبا لاقو ..» :ىنمشلا لاق

 .اهل مهثيجم تقو ىلإ - [7 :رمزلا] 4 متهَج ىَلإ اورَمَك نيذّلا قيسو  ةياغلا ريدقت
 افانتسا تحتف هلوق نوكيف اهلبق امل لومعم اهنأل ءاهل باوج ال اذه ىلع ىهو

 . ١ج 99١ص ؛اهباوبأ تحتف :ليقف كاذ ذإ ىرج اذامف :ليق هنأك لاؤس باوجو

 ىف ىتح نأو ةيفرظلا نع جرخت ال اذإ نأ ىلع روهمجلاو) :ىنغملا لاق -
 لمع الو اهرسأب ةيطرشلا ةلمجلا ىلع لخاد ءادتبا فرح 4# اهوءاج اَذِإ ئتح وحن
 نأ ىلع جرخي نأ زوجيو :مساق مأ نبال ليهستلا حرش ىفو . .ىنمشلا لاق .(اهل

 عفرب . ةئيدملا لخدأ ىتح ترس :مهلوق ىف نويوحنلا اهردق امك ءافلا ىنعمب ىتح

 ىف :تلق :طيسبلا ىف لاق تلخدف ترس ريدقتلاو اولاق عقو هنوك ريدقتو لخدأ

 . ١٠ج 7١ ١ص ها «ديز ءاج اذإف سلجا كتيطعأ ديز ءاج اذإ ىتخ سلجا كلوق

 لاق «مساو معن ىنعمب فرح نيهجو ىلع لجب» :ىنغملا لاق  لجب 5١
 :نامسق اهلف ةيمسالا لجب امأ :ىنادلا ىنجلا ىف مساق مأ نبا لاق» :ىنمشلا

 لاقيف ملكتملا ءاي عم ةياقولا نون اهقحلتف ىفكي ىنعمب لعف مسا نوكي نأ امهدحأ

 ةرورجم اهب ةلصنملا ءايلا نوكتف بسح ىنعمب امسا نوكت نأ ىناثلاو . ىنلجب
 .«مد لقن امك ١ج 77ص ةياقولا نون اهقحلت الو عضوملا

 اهدحأ «ىنعم نورشعو نانثا ةراجلا ماللو» :ىنغملا لاق  ةراجلا ماللا ١

 مساق مأ نبا. رسفي مل» :ىنمشلا لاق .«تاذو ىنعم نيب ةعقاولا ىهو قاقحتسالا

 ليهستلا حرش ىفو «نيرفاكلل رانلاب» ىنادلا ىنجلا ىف اهل لثم امنإو ماللا هذه
 ه ا نيتاذ نيب هيف ماللا تعقو كلذ لسكو  «سرفلل لجلاو» ««ةيراجلل بابلجلاب»

 .؟3ج ١4 ص
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 ىف امهدحأ :نيرمأ ىفاهيف فلتخا تال) :ىنغملا لاق .تال - :

 :ىناثلا ىلع ابقعم ىنمشلا لاق «ءايلا رسكب سيل اهلصأ نأ ىناثلاو.. . .اهتقيقح

 لدبأ .سيل اهنأ ىلإ عيبرلا ىبأ نبا بهذو :ليهستلا حرش ىف مساق مأ نبا لاق»
 ىفو «ىنمتلا فرحب سبتلت نأ ةيهارك فلألا ءايلا نم لدبأ مث .ءاتلا نيسلا نم

 ىف الإ رمضي الو اهيف رمضم اهمسا نأ. هيوبيس لوق هيوقيو «ىنادلا ىنجلا

 . ؟ج 67 ص .لاعفألا

 عمبجلا قلطم اهانعمو ةفطاعلا لوألا) : ىنغملا لاق ةفطاعلا واولا

 «ةيعملل اهنأ ةيفنحلا ضعب نع ناهربلا مامإلا لقنو . .هسفن: ىلع لا فطعت

 نيمرحلا مامإ لاقو ىنادلا ىنجلا ىف» :«خلإ مامإلا لقنو» ىلع اقلعم ىنمشلا لاق
 .ةيعملل اهنأ ةيفنحلا دنعو بيترتلل اهنأ ىعفاشلا بهذم نم رهتشا :ناهربلا ىف

 .7ج ٠١7 ص ء«ناقيرفلا لر دقو

 فنصملا ركذي مل» :ىنمشلا لاق «لعافلا مساو ةهبشملا ةفصلا نيب قرفلا 50
 :رومأ ةثالث هنأ مساق مأ نبا ركذ دقو ءزييمتلاو لاحلا ىق ركذ امك هيف اعمتجا ام
 .ركذيو ثنؤي هنأ ىناثلاو .هبحاصو ثدح ىلع لدي امهنم دحاو لك نأ اهدحأ

 | .7ج ١5١ ص «عمجيو ىنثي هنأ ثلاثلاو

 لاق «هنم ىناثلا  ةبترو اظفل رخأتم ىلع اهيف ريمضلا دوعي ىتلا عضاوملا -
 ,.فجأ ملو ىنوفج :وحن امهيناث لمعملا نيعزانتملا لوأب امعوفرم نوكي نأ :ىنغملا
 ىلع اقلعم ىنمشلا لاق «رسفملا نع رخؤيو رمضي» :ءارفلا لاق . .ىننأ ءالخألا

 هذه ىف ءارفلا نع روهشملاو :(مساق مأ نبال ليهستلا حرش) ىف :ءارفلا لوق

 روجي هنأ كلام نبا هنع لقنو «ىناثلا لامعإ عنمو لوألا لامعإ بوجو ةلأسملا

 كموق ٠ تبرضو ىنبرضأ لوقتف ريمضلا ريخأت طوشب ةلأسملا ١ هذه ىف لوألا لامعإ

 .1ج ١8١ ص صه 1 .لقني اميف ةقثلا وهو كلام ب مالك ريغ نم ال

 «تيقل اذ نم١ وحن ىف رثكألاو . . ةلأسمل ىنغملا لاق لوصوملا باب م4

 ةلص تيقلو ةلوصوم اذ ثوك لقيو ةيلاح ةلمج تيقلو اربخ ةراشإلل اذ نوك

 علمو «مساق مأ نبال ليهستلا حرش ىفو .. .» :ىنمشلا لاق ؛هزيجي ال مهضعبو

 نفي



 سيلف لقعي نم صخت «نم» نأل ؛«نم» دعب ةلوصوم اذ عوقو نييوحنلا ضعب
 ماهبإلا ةياغ ىف ةيماهفتسالا ىلإ ذرلاب تراص اهنإف «ام» ىف امك ماهبإ اهيف.
 «نم» كلذك الو اهانعم ىلإ اهتبذجو ماهبإلا ىلإ صيصختلا نم اذ تجرخأف

 . ماهفتسا اهيلع مدقتي مل نإو ةلوصوم «اذ» عوفو نويفوكلا راتخاو ءاهصيصختل

 .7 ج 77؟7”ص ها «تالوصوم لمعتست نأ زوجي اهلك ةراشإلا ءامسأ نأ مهنعو

 ىدارملا نع ىرهزألا دلاخ خيشلا هلقن ام :سماخلا

 نب دمحم نب ركب ىبأ نب هللادبع نب نيدلا نيز دلاخ وه :فلؤملاب فيرعتلا
 اريغص لمحو ه41748 ةنس وحن ىف (ديعصلا ىف)  اجرجب دلو - ىجرجلا دمحأ

 بلط هنإ :ليق دقو .رهزألا ىف سردو ىرخأ ابتك مث نآرقلا ظفحف ةرهاقلا ىلإ

 .اداقو لغتشي لبق نم ناكو نسلا ريبك وهو ملعلا

 هتافنصم نمو . .ىروهنسلاو ىكلاملا دوادو ىبرغملا شيعي د نع ةيبرعلا ذحخأو

 بارعإلا ةعانص ىف باللطلا نير ء حيضوتلا نومضكمب -حيرصتلا «ةيمورجألا حرش

 .ةيرهزألا حرشو

 رشع عبار ىف ه6٠4 ةنس ةيبويلق «جحلا ةكرب» ىف جحلا نم ادئاع ىفوت

 ىدارملا نع هلقن ام

 :ىلي ام هبتك ىف ىدارملا نع ىرهزألا دلاخ خيشلا لقن

 ٠ حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرش -أ
 نبال كلام نبا ةيفلأ ىلع حيضوتلا باتكل حرش وهو :باتكلاب فيرعتلا

 اذهلو ء:ةرثك ىصحي ال ام ةجراخلاو ةلخادلا دئاوعلاو دئاوفلا نم هيفو» ماشه

 ةبتكمب عدوم - 00 م تاخملا تضور هاا 1ةئاماعثو '"يعستو تس ةئس روهش

 . ١1 -ة1١59- 55-١73785 مقر تحت رهزألا
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 همعنل اًيفاوم ادمح هديمحتل مهلملا هلل دمحلا .ميحرلا نمحرلا هللا مسب .هلوأ

 باتك وهو .خلإ ..هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هديزمل اًنفاكمو

 .رصمب ةيرهزألا ةعبطملاب عوبطم

 :باتكلا اذه ىف ىدارملا نع هلقن ام
 ىف رصحنت ةددعتم عضاوم ىدارملا نع باتكلا اذه ىف دلاخ خيشلا لقن

 .ملعلا ؛ «ريمضلا «- نيعضوم ىف - ىنبملاو برغملا ةعضوم ىف مالكلا باوبأ

 - لاغتشالا «  عضاوم ةثالث ىف - لعافلا بقان « عضاوم ةثالث ىف - ربخلاو أدتبملا
 - قلطملا لوعفملا « - عضاوم ةعبرأ ىف عزانتلا ءموزللاو ىدنيتلا «- نيعضوم ىف

 ةفاضإلا ءزييمتلا «  نيعضوم ىف  لاحلا ءنيعضوم ىف :ءانئتسالا «نيعضوم ىف
 ءءادنلا تمزال ءامسأ «قسنلا فطع «سئبو معن « بجعتلا «- عضاوم ةثالث ىف -

 ىف  ريسكتلا عمج «ماللاو فلألاو ىذلاب رابخإلا «- نيعضوم ىف  لعفلا بارعإ

 .لادبإلا ء«ريغصتلا «- نيعضوم

 - لاثملا :ليبس ىلع عضاوملا -ضعب. ركذب ىفتكأسو

 ئف زاجأ هنأ هيوبيس نع لوقنملاو ..» :ىرهرزألا لاق . ريمضلا باب ىف ١

 نوكي نأو العاف نوكي نأ[ : ةرقبلا ] 4 وه لمي نأ > : ىلاعت هلوق وحنا نم (وه»

 وحن نم (وه» ىف زاجأ هنأ ليهستلا حرش ىف اضيأ هنع ىدازملا لقنو .اديكوت

 متل 7١21ص ١ حج «ديكوت نوكي نأو الاف نؤكي نأ: وه كمركم:لجرب تررم»

 نمأ نإ «نأ» عم راجلا فذح كلام نبا طارتشا ىف .موّرللاو ىدعتلا ىف-7©
 هلوق هيلع لكشيو ١... ةيآلا ىلع اقلعم ىرهرألا لاق فذحلا دعب دارملا .لاكشإلا

 سبللا نأ عم راجلا فرحلا فذحف [:0« :ءاسنلا] «نهوحكتت نأ نورتو ل : ىلاعت
 ردق مهضسعيو . .نأ ىف ردق مهضعبف دارملا ىف ف اوفلتخا نيرسفملا نأ ليلدب دوجوم

 ىف ىدارملا امهركذ نيباوجب هنع بيجأو هيلإ بهذ اه ىلع لك لدتساو نأ نبع

 «سبلل ةعفارلا ةنيرقلا ىلع ادامتعا فرحلا فذح نوكي نأ امهدحأ :مظنلا .حرش

 نهلامجل نهيف بغري نم كلذب عدتريل ماهبإلا دضقل.فذح نوكي نأ رخآلاو
 «نيريدقتلا نيرسفملا ضعب زاجأ دقو .نهرقفو ,نهتمامدل نهنع بغري نمو نهلامو
 ,3"؟.ص ١ ج .ها



 تئش امهيأ لامعإ راج نالماعلا عزانت اذإ لصف) ىف - عزانتلا ىف “' 

 عرانت اذإو. .» :ىرهرألا لاق .نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا دعبو (قافتالاب

 77١. ص ١ج «ىدارملا هلاق ثلاثلاو لوألا ىلإ ةبسنلاب كلذك مكحلاف ةثالث

 عقاو ىناثلا عونلا . . .ناعون لعف هل ىذلا ردصملا نأ ركذ  ردصملا ىف 5

 :اهيلع اقلعم ىرهزألا لاق .ةسماخلا ةلأسملا . .لئاسم سمخ ىف كلذو ربخلا ىف

 هيلع ةلمتشم ةلمج دعب «اعقاو» ايهيبشت ايجالع العف «ردصملا» نوكي نأ ةسماخلا»

 طورش ةعبرأ هذهف ءردصملا :ىأ «هيحاص ىلع ةلمتشم»و «هانعمب مسا ىلع ىأ»

 حلاص ريغ ةلمجلا هيلع تلمتسشا ام نوكي نأ وهو اسماخ اطرش ىدارملا داز

 .١ج #77 ص اه ا «لمعلل

 :ىرهرألا لاق .نمب زييمتلا رج - زاوج ىف لصف زييمتلا باب ىف ©

 زييمت نم «لجر نم ء ءرملا معناو «اسراف هرد هلل لعج ىف حراشلا عبت هنأ. .»

 .778 صا ج .ه١ .ةلمج ال درفم زييمت هنأب ىدارملا هضرتعاو «؛«ةلمجلا

 «ديزب هلخب الول نيسحأ لوقت : ءالودد : هلق ىلع اقلعم ىرهزألا لاق . .امهنيب

 الو :ىدارملا لاق ءناسيك نبا كلذ زاجأو اهبوحصمو ةيعانتمالا الولب لصفلاب

 ا صا اج .ه ا «كلذ ىلع هل ةجح

 ال ام ةلصلا ىلع فطعت اهنأب اهصاصتخا  ءافلا - قسنلا فطع باب ىف -
 لثم مث لاحملاو ةفصلاو ربخلا ىف راج كلذو «دئاعلا نم ه هولخل ةلص هنوك حلصي

 .رعاشلا :لوقب

 . قرف ُمُجَي تاراتو دف ١ ةراتأالا ربحي يعد
 اذإ نيتلمجلا نأ قيقحتلا :أدتبملا باب ىف ىدارملا لاقو ..» :ىرهرألا لاق

 ىفتكاف ءازجلاو طرشلا ةلزنم اتلزنت ةيببسلل ىتلا ءافلاب ىرخألا ىلع امهادحإ تفطع

 .ءازحجلاو طرشلا ةلمج ىف دحاو ريمضب ىفتكي امك امهادحإ ىف دحاو ريمضب
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 ؟ ج ىدارملا مالك ه ا «ريمضلا وه امنإ طبارلاو امهعومجمب وه امنإ نذإ رابخإلاف

 ١15١0. ص

 :ىرهرالا لاق ؛هتلمجو طرش ةادآ نع ةبئان ىهو»' :ماشه نبا لاق - امأ - ٠

 ىنعم اهنمضتل امهماقم ةمئاق ىهو امهل حلاص اهعضوم» :كلذ ىلع اقلعم

 نوكي نأ حلصي ال فرحلاو فرح اهنأل اهطرشو امهم ئنعمب اسمأ .تسيلو ؛طرشلا

 ش 77١. ص اج ةىئارملا هلاق لعفو مسا ىنغمب

 ىلاعف» ماشه نبا لاق ىلاعف .نورشعلاو ىداحلا .ريمسكتلا عمج ىف 4

 ىسركو ىتخبك بسنلل ةددجتم ريغ ةددشم ءاي هرخآ ىثالث لك ىف درطيو ديدشتلاب

 . ؟ئرصبو ىرصم وحن فالخب .ىرمقو

 بسنلل ةددجتم امهءاي نأل» : (ىرصبو ىرصم) ىلع اقلعم ىرهرألا لاق

 ' نوكت دقو . . .ةدج . .بّسنلا ىذ ىلاعف لعجاو :هلوقب مظانا راشأ كلذ ىلإو
 كك | ببدنلا ريصي ىتبج هيف ىه ام لامسمتسا رثكي م

 ىتح هلامعتسا رثك مث نميلا لئابق ن نم ةليبق ةرهسم لإ برت رب ىرهملا لصأو
 ” ج . حضوملا هبش عفدنت هبو .ه ١ «ىدارملا هلاق لبإلا نم .بيجنلل امسا راص

 7١6. ص

 :حيضوتلا ىف ماشه نبا لاق ةيراشإلا «ىت» ريغصت . .ريغصتلا باب ىف
 هلوق ىف» :دلاخ خيشلا لاق «كلام نبال افالخ «ات» ريغصتب ءاتختسالل «ىت» الود

 «ات» رغص امك رغص «ىت» نأ مهوي كلذو :ىدارملا لاق .«ىت.و.ات اهنم .مظنلا ىف

 نم موهفملا وهو ةصاخ «ات» الإ ثنؤملا ظافلأ نم اورغصي مل .مهنأ ىلع اوصن دقو
 ىتآلا امهعورفو «ىذلاو اذ» الإ نكمتملا ريغ نم رغصضي الو :لاق هنإف ليهستلا

 .755 صا جاه ١ ةصاخ ات ريغ ثنؤملا ظافلا نم ركذي ملو اهركذ

 امال واولا نوكت نأ ةسداسلا ةلأسملا  واولا نم ءايلا لادبإ  لادبإلا ١
 رقت لب ءاي اهلادبإب اهمال ريغت مل امسا مضلاب ىلعُف تناك نإف:ةفص مضلاب ىلعفل
 - ةمرلا ؤذ“-”هلوقك اهلضأ ىلع واولا
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 0 ةربع نيعلل تجه ىوزجب رادأ

 مهنإف فيرصتلا لهأ لوقل فلاخم هنإ :ىدارملا لاقو ...» :ىرهزألا لاق

 78٠0. صا" ج «اذاش ىوزج نولعجيو ةفصلا نود مسالا ىف اهنولدبيف نوسكعي

 ةعانص ىف بالطلا نيرمت» ىمسملا وحنلا ىف كلام نبا ةيفلأ بارعإ - ب
 «بارعإلا

 .1160 771 مقر تحت رهزألا ةبتكمب عدوم عوبطم باتك

 : هلل دمحلا :ىرهزألا هللادبع نب دلاخ ىنغلا هبر وفع ىلإ ريقفلا لوقي - هلوأ

 . .هتاذ دوجو ىلع ليلدلا بصنو نيتداهشلا برعأ نم ردق عفر ىذلا

 اهنم ملع بلاط لكل دبال ىتلا تابجاولا نم بارعإلا ةفرعم نإف دعب امأ
 ىلإ كرادملا برقأو كلاسملا عفنأ نم نإو ءاهنع هيقفلا ىنغتسي ال ىتلا تامهملا نمو

 .كلام نبا ةيفلأ وحنلا اذه

 ام طبضاو اهتاغل بيرغ حرشأو اهتايبأ عيمج برعأ نأ ىرطاخ ىف عفدناف
 . اهظافلأ نم لكشأ

 :ىدارملا نع هلقنام

 :ىهو ىدارملا نع عضاوم ةثالث اذه هباتك ىف دلاخ خيشلا لقن

 مظانلا لوق ىف  لعافلا نع بئانلا ىف- ١

 تعن ىدارملل اعبت : ىدوكملا لاق رجلاب .لوقملا» :دلاخ خيشلا لاق

 دنع مالكلا مت دق نوكيف مضلاب لوقملا طبض زوجيو ىدوكملا دازو . . ءىحتتيل

 . 50ص .ه ا «ىدارملا مزج لوألابو . . . فنأتسا مث ىحتنيك هلوق

 ١ - مننا ىف 0
 مما اىوسو

 عيمج عطقاو تيبلا ريدقتو عطقا لعاف نم لاح انلعم» :دلاخ : عيشلا لاق ٠
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 ىبطاشلا مزج بصنلابو . .رخآلا :ضعبلا عبتاو اهضعب عطقا وأ اهعبتا وأ توعنلا

 08١0. ص. هفالك ىدوكملا هب ردصو ىدارملاو

 .: مظانلا لوق فد ةيفاتلل ىف -1

 دز رت د ال اهلاو دملاف أش نإ اهم طرا

 مدق لوعفم ءاهلاو فوذحم هربخو ادتبم دملاف طرش أشتا 'نإوا : ىرهزألا لاق

 دملاف أشت نإو ءاذه ىلع ريدقتلاو ةيهانلا الب موزجم دار. عواضم دزت « ةيهان ال

 ٠١. ١ص .ىدارملاو حراشلا هيلع هلمح ام اذه :ىدوكملا لاق ءءاهلا دزت الو فاك

 «بارعإلا دعاوق ىلإ بالطلا لصوم» ىمسملا دلاخ خيشلا حرش -ج
 :هلوأ .ةرهاقلاب ةيرصملا ةينامثعلا ةعبطملاب عبط . . ىراصنإلا ماشه نبا ةمالعلل

 .دعبو .هدبعو هلوسر دمحم انديس ىلع مالسلاو هال ةالصلاو هن هدمحل مهلا هل هلل دمحلا

 خلإ ٠.. . .بارعإلا دعاوق ىلع فيطل

 .:دازملا نم هلقن ام 1

 بابلا» ىف وه .ادحاو اغضوم ىدارملا نع اذه هباتك ىف .دئابخ خيشلا لقن

 : . .«ةررحم تازابغ ىلإ ةراشإلا ىف عبارلا

 كبرل لصف 0 رثوكلا كانيطعأ انإإ) وحن نم ءافلا ىفو# : :ماشسه نبا لاق
 ”فطع روجي ال هنال فطعلا ءاف لقت الو ةيببسلا ءاف «[رثوكلا] 49 رحناو
 ىهو .ءاشنإلا ىلع ربخلا فطع : ىأ : ىرهرألا لاق « سكعلاو ربخلا ىلع بلطلا

 .فالحخ ةلأسم

 ربخلاب نيتلمجلا فطاعت ىف فلاختلا هيوبيس زاجأ :ليهستلا حرش ىف ىدارملا لاق

 . 5*1 ص ه ١ .؟ورمع نمو ديز اذه - راجأف ماهفتسالاو

 ىمسم ا ةيفلألا حرش هباتك ىف ىنومشألا نسحلا وبأ هلّقن ام: سداسلا

 .«كلام نبا ةيفلأ ىثإكللاسلا حهنم»

 ىسيع نب دمحم نب نيدلا رون ىلع نسحلا وبأ وه :تفلؤملاب «:فيرعتلا

 لي



 جاهنملاو نآرقلا ظفحف هغولب لبق نيينومشألا نم مدق هدج نأل  الصأ ىنومشألا

 ةنس ةجحلا ىذ ىف هدلوم ناكو «ةرهاقلا نطوتو عابسلا رطانقب دلو  ةنس ىف

 ال هسبلمو هلكأم ىف فشقتلا عم ملعلا ىلع ابكنم ناكو . ةثامامثو نيثالثو سمخ

 ىنصحلا ىقتلاو ىجيفاكلاو ىلحملا لالجلا نع ذخأ .ةعاطلاو ملعلا الإ هل مه
 .ه4574 ةنس ىنومشالا ىفوتو .. .باتكلا اذه هتافلؤم رهشأ نمو .مهريغو

 :باتكلاب فيرعتلا

 نم هنإ لب ءاهبراشم فالتعخاو اهترثك ىلع ةدام ةيفلألا حورش رزغأ وه
 طسبلا طمن ىلع مهدهاوشو مهتاليلعتو ةاحنلا بهاذمل اعمج وحنلا بتك ىفوأ

 امم اهريغو . .ةيفلألا حورش نم همامأف .هحرش ىف عمجي نأ ةبارغ الو ليصفتلاو

 ةيفلأ ىلع عيدب فيطل حرش اذهف ..» :هلوأو . .هب ناعتسي ةعوسوم هحرش لعج

 ©  .«كلاسملا حضاو دصاقملا بذهم كلام نبا

 :ةيفلألا حرش هباتك ىف ىنومشألا نسحلا وبأ هلقن ام .

 ش .ىدارملا نع لقنو ذخأ فلؤملا نأ تدجوف باتكلا اذه تحفصت دقو

 .ةرات هيأرب ادتعم مساق مأ نباب فورعملا

 ال امو ليضفتلا لعفاو رجلا فورحو عرانتلا باوبأ ىف هنع لقن هارستف

 ءددعلاو نيعضوم ىف . عراضملا بصاونو «ميخرتلاو «نيعضوم ىف . فرصني

 .لاثملا ليبس ىلع اهب ادهشتسم عضاوملا ضعب ركذأ نأ ذئتيح ىل غوسيو : .فقولاو

 :مظانلا لوق ىف  ليضفتلا لعفأ باب ىف- ١

 06 نإ نمي اظل وا (ريدقت  ادبأ هلص ليضفتلا لعفأو
 . «نم١ ىنعم .ىف فالخلا اهنم لوألافءتاهيبنت ىنونشألا نسحلا وبأ ركذ

 نمو درمملا بهذف .هذه «نم» ىنعم ىف فلتخا لوألا» :ىنومشألا لاقف

 كلذ عم ديفث اهنأ ىلإ راشأ نكل «هيوبيس بهذ هيلإو «ةياغلا ءادتبال اهنأ ىلإ هقفاو

 بهذو «معي ملو ضعب ىلع هلضف «ديز نم لضفأ وه» ىف لاقف ضيعبتلا ىنعم

 لاق «ورمع نم لضفأ ديز» لئاقلا نأكو ؛ةرواسجلل ىنعب اهنا ليت حرش ىف
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 سيل مظانلا هب در امو «دربملا هيلإ بهذ ام  ىدارملا لاق امسك  رهاظلاو
 يل .مزالب

 :مظانلا لوق ىف «٠ ميخسرتلا باب ىف-"؟

 0 اداّعس اَعَد نميف اًمسايك  ىّدانلا رخآ فذحا اًميِخَر
 زاجأ» :لاق هيسنتلا ىف «اميخرت» ىلع مالكلا ىنومشألا نسسحلاوبأ درفا

 :هحوأ ةثالث اميخرت حراشلا

 .هل الوعفم نوكي نأ -

 . لاحلا عضوم ىف اردصم وأ-

 ظ .فاضم فذح ىلع اًئرظ وأ -
 هنأال ,فذحا هبصانو اقلطم الوعفم نوكي نأ وه .اًعبار اهجو ىدارملا زاجأو

 137 صال ج .ه ا ىنعملا ىف هيقالي

 :مظانلا لوق ىف فرصتي ال ام باب ىف - 3

 عقلا مومع ىضعلا هش مسجلا اذهب ليوارسلو

 قحي هعنم فارصالاف هب قحُل امب وأ ىمس هب نإو
 هيف ام هفرص عنم ىف ةلعلاو :حراشلا لاق ... : ىنومسشألا نسحلا وبأ لاق

 . ىلع فرصنا هريكنت أرط ولف .اهماقم ةيعمجلا مايق وأ ةيعممجلا ةلاصأ عم ةغيصلا نم
 .لوألا نود ىناثلا ليلعتلا ىضتقم

 ههبشل ريكنتلا دعب فرصني ال هنأ هيوبيس بهذم» :تلق :ىدارملا لاق
 حيحصلاو «نالوقلا شفخألا نعو «ةيعمجلا باهذل هفرص دربملا بهذمو .هلصأب

 ىلع اعمج سيلو ةركن وهو «فرصلا نم ليوارس اوعنم.مهنال ءهيوبيس لوق
 . 977 صا ج ه | «حيحصلا

 :مظانلا لوق دعب  عراضملا بصاون ىف - ؟

 ْبَصَت مْدَح اهرتسو نأ نيضحم ْبَلَط وأ ىَفَت باوجلاف دعبو

 :تيبلا اذه تبقعأ ىتلا تاهيبنتلا نم لوألا هيبنتلا ىف ىنومشألا لاق
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 الإ لكأيف ماق ام » ضقتنملا ىفنلا باوجل ةيفاكلا حرش ىف هب لئثم امم :لوألا»
 :رعاشلا لوق هنمو :لاق «هماعط

 فرعأ ىه ىتلاب الإ قطنيف انّيِدَن ىف مئاق انم ماق امو

 . كلذب يثمتلا ىف حراشلا هعبتو

 .بصنلا زاج ءافلا دعب الإب ضقتنا اذإ ىفنلا نإ :لاقو ىدارملا امهضرتعاو

 516 ص  ج «فرعأ ىه ىتلاب الإ قطنيف

 :مظانلا لوق ىف عزانتلا باب ىف- ه
 هدم مسرب 5و ومعي هاو < 6.6 2. . روسو 35-24

 ربحا وه نكي نإ هلرخأو 2 ربح ريغ نكي نإ مزلا هفذح لب
 ناك اذإ هيف عزانتملا ريمض نأ مهوي ؛ربخ ريغ» هلوق . ١. :ىنومشألا لاق

 ىف نيلوعفملا نيب قرفال لب «ءكلذك سيلو هفذح بجي نظ باب ىف لوألا لوعفملا

 :هلدب لاق ول حراشلا لاق كلذلو

 بص هرّخآف كاذ نكي نإو 22 ْبسَح لوعفم كي مل نإ هفذحاو

 بجي بسح لوعفم ريغ نأ مهوي «بسح لوعفم» :هلوق :ىدارملا لاق نكل

 رخؤي لب .اضيأ فذحي ال ناك ربح نألو «كلذك سيلو ءاربخ ناك نإو هفذخ

 5١١5. صا اج «...بسح لوعفمك

 . :مظانلا لوق دعب  فقولا باب ىف- 5

 فقَت نإ اهلا اهلؤأو .اهفلأ 0 فذح ترج نإ ماهفتسالا ىف امو
 اذه تبقعأ ىتلا تاهيبنتلا.نم لوألا هيبنتلا ىف ىنومشالا نسحلا وبأ لاق

 نإف ءاذ عم بكرت ال نأ اهفلأ فذح طورش نم فنصملا لمهأ :لوألا» :تيبلا

 .«ىننومولت اذام ىلع» وحن فلألا فذحت مل هعم تبكر

 ص094 صا ج («ىدارملا هلقنو «ليهستلا ىف هيلإ راشأ دقو
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 ىدارملا نع حيرصتلا ىلع هتيشاح ىف ىرشوذادلا هلقن ام :عباسلا

 فورعملا ىلع نب نمحرلا دبع نب هللا دبع - وه :فلؤملاب فيرعتلا
 ش . (ىربكلا ةلحملا نم ةبيرق ةيرق ) رشوند .ىلإ ةبسن ىرشوندلاب

 ىدابعلا مساق نباو ىمقلعلا دمحمو ىلمرلا سمشلا نع ىقلتو ةرهاقلاب دلو

 سانلا عفتناو ةرهاقلا ىلإ داع مث ةدم اهيف ماقأو مورلا دالب ىلإ لحمنرا مث 3 «مهريغو

 لئاسم ىف هرعش رثكأو مظنلا لوقي ناكو ءوحنلا ىف ابتك فنصو .رهرألا ىف هب

 ه٠ ١0 ةنس ةرهاقلاب ىفوت «ةيوحن

 «ىرهرألا دلاخ خيشلل حيضفوتلا نومضكمب حيرصتلا ىلع ةيشاح :باتكلا

 لكأو عيطقت اهنم نيتريخألا نيتقرولاب - ه77١1 ةنس داتعم ملقب دلجم ىف ةخسن

 ' مسق رهزألا ةبتكمب عدوم - مس 7١ ارطس 7١ اهترطسمو ةقرو 187 ىف ةضرأ

 .5008 )86١( مقر تحت تاطوطخملا

 :ىدارملا نع هلقن ام

 دمتعاو ىدارملا نع حيرصتلا ىلع هتيشاح ىف ىرشرندلا هللا دبع خيشلا لقن

 ءءادنلا «بجعتلا «لاحلا ءردصملا «مامشإلا :اهنم ةقرتم باوبأ ىف كلذو «هيلع

 «- نيعضوم ىف 2- بصاونلا «- نيعضوم ىف - فرصني ال ام «- نيعضوم ىف
 :لاثملا ليبس ىلع عضاوملا ضعب ركذب ىفتكأسو - ةلامإلا «مزاوجلا

 ةيفاكلا ىف ركذ :ىدارملا لاق» ىرشوندلا لاق لاحلا لماع ىفن .لاحلا_-١

 :هلوقك اهلمع ىفن نإ ةدئار ءابب رجي دق لاق ذإ ليهستلاو

 لو الو دورتين
 نم نأ ليهستتلا حرش نم رجلا فورح باب ىف ركذو .كلذ ىف عرونو

 نم دخن نأ انل ىَعَبْني ناك ام» أرق نم ةءارق هلثمو لاحلا ىلع تلخد امبر ةدئازلا

 . 46ص .هأ «لوعفملل اينبم «ءايلوأ نم كنود

 اهمزليو واولا نم درجت ال ىفنملا عراضملاب ةردصملا ةلمجلا .اًضيأ ..لاحلا



 ناوكذ نبا ةءارقك حصالا ىلع أدتبملا ردق واولاب درو نإ :ىدارملا لاق .ريمضلا

 . ليهستلا ىف كلذ ىلع صن ©ناعبتتالو اميقتسافإ»

 :ىدارملا لاق .فرصنملا ىف مالكلا فرصني الام“ .

 نيونت مدع نم هفرصت ام ىلإ هدايقنال افرصنم ىمس :ةيفاكلا حرش ىف لاقو

 وهو فرصلا نم ذوخأم :مهضعب لاقو .هريغ ىلإ بارعإلا هجو نمو نيونت ىلإ

 . 756ص .فرصتنملا ريغ ىلع الضف هل نأل ؛لضفلا

 :لاق  ىتح  بصاونلا

 ىنعمب نوكت نأ اهدعب عراضملا بصني ىتلا ىتح ىف بلاغلا نأ ىدارملا ركذو

 . ىلإ

 ىدارملا نع ىهكاملا دمحأ خيشلا هلّقن ام :نماثلا

 :فلؤملاب فيرعتلا
 «ىهكافلا ىلع نب دمحأ نب هللادبع لامجلا نب دمحأ باهشلا ةمالعلا وه

 :ىف هنم اقثاو هيأر ىلع دمتعاو مساق مأ نبا نع ىهكافلا دمحأ خيشلا لقن

 .ىدنلا رطق حرش ىلإ ادنلا بيجم باتك أ

 عدوم - ىربكلا ةيبرعلا بتكلا راد ةكرش ةعبطمب عوبطم باتسكوه :باتكلا

 ١09. مقر تحت رهزاألا ةبتكمب

 نييبنلا متاحخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هلوأ
 هاحن نم ىلع ضيفملا هناطلشو هزعل ضفخنا نم عفارلا هلل دمحلا . .نيلسرملاو

 ءهناسحإو هدوجل رقتفا نم هلضف عساوب ىنغملا «هنارفغو هوفع بئاحس هدصقو

 ملع ىف ةعوضوملا ةمدقملا ىلع هتعضو فيطل حرش اذهف دعب امأ . .ءاشي امل لعافلا

 . . ىدنلا رطقب ةامسملا ةيبرعلا

 :حرشلا اذه ىف هلقن ام

 - باوبأ ىف عضاوم ةسمخ ..اذه هحرش ىف ىدارملا نع ىهكافلا لقن

  اهتاوخأو ناك ءربخلاو أدتبملا «بصاونلا «لعافلا «لعفلا مثيسقت
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 . ليثمتلا ليبس ىلع عضاوم ةعبرأ ركذأسو

 لاق «ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب .ىضاملا لعفلا صاصتخا  لعفلا ميسقت ىف ١
 ملو ءامسألا ءاتو لاعفألا ءات نيب قرفلل هب ةنكاسلا ءاتلا تصتسخا امنإو» :ىهكافلا
 اهكيرحت رضي الف تاذلاب ةنكاسلا اهب دارملاو .لعفلا لقث لقث ىلإ ىضفي الثل سكعي
 وحن مضت وأ ؛زيزعلا ةأرما تلاق» وحن رسكت ذئنيحف نكاس اهنيقالي نأك ضراعل
 ةكرحب الو لقنلا ةكرحب دادتعا الو :ىدارملا لاق اذهلو «َنِهْيَلَع جرخا تلاقؤ»
 .ا١ج 547 ص .امهضورعل نينكاسلا ءاقتلا

 وأ ةيسدجلا لأب لعافلاو سئبو معن لعفلا ناك اذإ  لصافلا باب ىف- "
 .. . .هيف ىه امل افاضم

 سئبو موقلا تخخأ نبا معنك هيف ىه امل فاضم ىلإ افاضم وأ» : : ىهكافلا لاق
 امك بلاغلا وه هيف ىه امل افاضم وأ لأب رهاظلا نوك طارتشاو .لجرلا مالغ نبا
 . ١١ج 57ص «ىدارملا لاق

 وه لق وحن ىف الإ» : ىهكافلا لاق  دحأ هللا وه لق  ربخلاو أدتبملا ىف"
 ءافتكا طبار ىلإ جاتمت الف ىأ ىنملا ىف أتم سنن اهب ربخل اة ا ءدحأ هللا
 . .رسفملا نيع رسفملاو ادتبملل ةرسفم اهنأل هنع اهب

 .لب ةلمجلاب رابخإلا نم سيل اذه لثم نأ قيقحتلاو :ىدارملل اعبت رسفملا لاق
 رونك نم زنك هللاب الإ ةوق الو لوحال :وحن هسكع ىف امك ظفللا ةدارإ ىلع درفملاب
 . ١١ج ١7/9 ص .؛ةئجلا

 لاق ام عم اهيلع ماد ربخ ميدقت زاوج مدع مادام - اهتاوخأو ناك ىف - ؛
 فرحلا ةلص لومعم نأل قافتاب «ام» عم اهيلع هميدسقت زوجي ال هنإف» ىهكافلا
 نيب لصفلا مزلي الثلو ءاهفرصت مدعل اهدحو ماد ىلع. الو هنيلع مدقيال ىردصملا
 ًضيأ هيلع عمجم اذه نأ حرشلاك ةيفلألا مالك رهاظو ءهتلصو ىفرحلا لوصوملا
 اعنام ضهنني ال امهنم لكو نيشلعب للعس عتلا نال ؛رظن هيفو :ىدارملا لاق
 .؟52 دج الا ص («.. . قافتاب:



 «ةينجلا هكاوفلاب» ىمسملا ةيمورجألا ةممتم ىلع حرش هباتك - ب

 احح صم «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ةعبطمب عوبطم وه  باتكلاب فيرعتلا

 .ه١10١ ةنس ةدعقلا ىذ رهش ىف اهب حيحصتلا ةنحل ةفرعمب

 ملسأو ىلصأو ءهمركو هلضف ديزم ىلع هركشأو همعن ىلع هللا دمحأ  هلوأ

 فيطل قيلعت اذهف دعبو . .هبحصو هلآو دمحم هيبن هملك حيصف نع برعملا ىلع
 عرولا ملاعلا انبحاصو انديس فيلأت ةيبرعلا ملع ىف ةعوضوملا ةمدقملا ىلع هتعضو

 ىكملا باطخلاب ريهشلا ىنيعرلا دمحم خيشلا نبا دمحتم نيدلا سمش دهازلا

 . . ىكلاملا

 ٠١٠" مقر رهرألا ةبتكمب عدوم . . اهينابم ريرحتو اهيناعم ريرقت هيف تدصق
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 :ىدارملا نع هلقن ام

 مساق مأ نباب فورعملا ىدارملا نع اذه هحرش ىف ىهكافلا دمحأ خيشلا لقن

 : نيعضوم

 بارعإلا» :ةيمورجألا ةممتم بحاص لاق  ءانبلاو بارعإلا باب ىف ١
 .«اريدقت وأ اظفل هيلع ةلخادلا لماوعلا فالتخال ملكلا رخاوأ رييغت

 هركذ ىذلا دحلا مث ..» :«اريدقت وأ اظفل» :هلوق ىلع اقلعم :ىهكافلا لاق

 ىلإ هبسنو كلام نبا هراتخاو ىظفل هنإ :ليقو ..ىونعم بارعإلا نأ ىف رهاظ

 ىدارملا لاق ءبرعملا رخآ هب فلتخا ام بارعإلا :هدح ىف لاقيف هيلعو «نيققحملا

 . لص «نيقئققحملا لوقل باوصلا ىلإ برقأ وهو :ىلاعت هللا همحر

 .قتشملاب الوؤم ادماج لاحلا ءىجسم  لاحلا باب ىف  ؟

 الوؤم ادماج عقي دقو اقتشم هنوك بلاغلاو» :ةيمورجألا ةممتم بحاص لاق

 ولخدا» ىنلع اقلعم ىهكافلا لاق «. .نيبترتم ىأ الجر الجر اولخدا . . وحن قتشمب

 هلبق امو ىناثلا ءزجلا نأ :ىدارملا لاق امك راتخملاو -. .نيلجر نيلجرو «الجر الجر

 ها .امهنم ةدافتسم لاحلا نإف «لاحلا وه امهعومجم نأل ؛؟لماعلاب نايوصنم

 ْش . لص
 هادي
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 ىدارملا نع نيدلا نيز نب سي خييشلا هلقنام :عساتلا

 ٠ :فلؤملاب فيرعتلا
 صمحب دلو «ءىصمخحلا ىميلعلا نيدلا نيز نب سي خيشلا ةمالعلا وه

 مث ءامهريغو ىرشوندلاو ىمينغلا باهشلا نع ىقلتف « رصم ىلإ هيبأ عم لحتراو

 لبو ىدنلا رطف) ةيشاح ةيوحنلا هتافنصم نمو ءاهيف فلأو ةعونتم مولع ىف عرب

 (ىدصلا لبو ىدنلا رطق حرش ىلإ ادنلا بيجم) ةنيشاحو (ماسشه نبال .ىدصلا

 .ىرهرألا دلاخ خيشلل (حيرصتلا)::ةيشاحو: « ىهكافلل

 .ه١٠١ 5١ ةنس ةرهاقلاب ىفوت

 هب ادتعمو هيأرب اينتعم مساق مأ نياب فقورمملا ىدارملا نع سي خيشلا لقن

 | :ىف لقنف

 .ىرهزألا دلاخ خيشلل حيضوتلا نومضمب حيرصتلا حرش ىلع هتيشاح -أ

 هسفن بصنو هاحن نم فرش ىذلا هلل دمحلا  هلوأ - باتكلاب فيرعتلا

 تقمر شاوح هذه . .لوقيف .دعبو . . ةتعاط ىلإ هادهو ضف نم عفرو هتدابعل

 ةزيرع دئاوفلا ةريزغ « نيلصحملا ةلمك ةملك اهينمتب تجيهنو «نيبلاطلا نويع اهوحن

 1 '. .دئاوعلا ةريثك دئارفلا

 .7؟١ مقر طويسأ دهعم عرف رهزألا ةبتكمب عدوم

 :ةيشاحلا هذه ىف هلقن ام

 ىف - هريغو ليهستلا حرش ىف ىدارملا نع ةيشاحلا هذه ىف سي خيشلا لقن

 «لاحلا .ءلاغتشالا «لعافلا بئان «لوصوملا «ملعلا «مالكلا  ىه ةددعتم باوبأ

 ىف  ديكوتلا «- نيعضوم ىف - فطعلا ؛«- عضاوم ةثالث ىف  تعنلا «ةفاضإلا

 ىف ديكوتلا نون «نيسعضوم ىف ءادنلا «عضاوم ةعبرأ ىف لدبلا ؛:نيعضوم

 ءعضاوم ةعبرأ ىف لعفلا بارعإ «عضاوم ةعبرأ ىف “فرضني الام .نيعضوم
 .ماغدإلا «عضاوم ةثالث ىف .لادبإلا «عضاوم ةثالث ىف «ةلامإلا «ريغصتلا « ةياكحلا

 م
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 . ليثمتلا ليبس ىلع عضاوملا ضعب ركذ ىلع رصتقأسو
 دعب مسالا عقو اذإ - بصنلاو عفرلا ىواست ىف .لاغتشالا باب ىف- ١

 ربخأ نأب مسا ىلع قباسلا لعفلا ىنب اذإ لعفب قوبسم امإب لوصفم ريغ فطاع

 ظ . ةيبجعتلا ام ريغ مسا نع لعفلاب
 هبش مكحو :ىدارملا لاق» :خلإ. ..لعفلا ىنب اذإ هلوق ىلع اقلعم سي لاق

 ؤرمعو هللادبع براض اذه :وحن لعفلا مكح ةلأسملا هذه ىف اربخ عقو اذإ لعفلا

 1 .07”7”ص ا اج «همركي

 .بصتنم ةلضف فصو  هفيرعت  لاحلا ىف"

 ةيفاكلاو ليهستلا ىف ركذ :ىدارملا لاق» :لاق «بصتنم» ىلع اقلعم سي لاق

 ناك ام» ةءارقب ليهستلا حرش ىف هلثمو اهلماع ىفن نإ ةدئاز ءابب رجت دق لاحلا نأ

 ."75ص اج .لوعفملل اينبم «ءايلوأ نم كنود نم َدَحَتْن نأ انل ىغبني

 ءىجن لاحلا عضومو١ :ىرهزألا دلاخ ىلع اقلعم سي لاق رخآ عضوم ىفو

 ىدارملل ليهستلا حرش ىفو ..» :لاق «اربخ اهنوك اهدحأ .طورش ةئالثب ةلمج

 .784 ص ١ ج .«الاح اهعوقو زوجي هنأو ةيطرشلا لوانتت ةيربخلا نأ

 :مظانلا لوق حرش ىف  تعنلا باب ىف -“

 ًاربخ هئيطعأ ام تيطعأف ًركنم ةلمجب اوتعَنو

 امإ فوصوملاب اهطبري ريمض ىلع ةلمتشم نوكت نأ ةلمجلا ىف اوطرتشا ثيح
 لاق :ىرشوندلا لاق» :ردقم وأ :هلوق ىلع اقلعم سي لاق .ردقم وأ هب ظوفلم

 لب «ةرثكلاو ةلقلا ىف ةيربخلا نم هفذحك ةيتعنلا نم دئاعلا فذح سيل :ىدارملا
 «رثكأ ةلصلا نمو ريثك ةفصلا نمو ليلق ةيربخلا نم فذحلا نأ ليهستلا ىف هركذ

 .7١١صا_'ج

 ةزمهب ام ةقوبسملا ىهو ةلصنم لا مأ ركذ نأ دعبف - قَسنلا فطع ىف 4
 ةفوطعملا ةلمجلاو ىه نوكتو ردصملا لحم ىف ةلمج ىلع ةلخادلا ىهو ةيوستلا

 .نيتيمسا وأ . .نيتيلعف اهيلع

 ب :
 0 1 ١



 ةلمجو درفم نيب تلداع دقو : ىدارملا لاق».:اذه ىلع اقلعم سي لاق

 . 57 صا" ا ج . «ةليل تب مأ رصنلا كيلع ءاوس :هلوقك

 ٠ لامتشالا لدب.لدبلا باب ىف- 5

 ةاعارم نم لامتشاللا لدب ىف دبال :ىدارملا لاق :ىرشوندلا لاق» : سي لاق

 ديز ىلبجعأل وحن لعج مث نمو «فذحلا دنع هاتعم مهف ناكمإ امهدحأ :نيرمأ

 رخآلاو «لوألاب هنع ءانغتسالا حصي ال ذإ «لامتشا لدب ال بارضإ لدب «هوخأ

 نإو هنأل .«هسرف اديز تجرسأ» وحن معنتما مث نمو هفذح.ريدقت ىلع مالكلا نسح

 ناكل مالكلا اذه لثم درو ولف نسحي الو هلثم لمعتسي الف فذسملا ىف هانعم مهف

 . 191 ص ”؟ج ؛طلغ لدب

 ىف «ماكحأ ةعبرأب ةفيفخلا نونلا درفنت لصف ىف - ديكوتلا ىنون باب ىف - 5
 ىأ  ةروسكم) :ىرهزألا لاق .نونلا فيفختب «ناعبتت الو» ناوكذ نبا ةءارق

 واولا نوكت نأ زوجيو :حراشلا لاق «ىهنلل الو فطعلل واولا نوك ىلع - نونلا

 لاق هلوق ىلعابقعم سيدلاق ' عفرلا ةمالع نوئلاو ىفنلل الو لاحلل

 ةءارقك حصأالا ىلع أدتبملا ردق واولاب تدذدرو نإف :ىدارملا لاق» :خلإ. . حراشلا

 7 «ليهستلا ىف كلذ ىلع صن ةذاعبتت الود ناوكذ نبا

 ١ مانا لوق ىلعم ىف - عسانلا

 قحَي دق سكعو لوأ ححص قحئتسا لالعالا اَذ نّيقرحل ْنِإو
 لاق .لاوقألا لهسأ ىف ةيآ لثم ةيناثلا حيحصتو ىلوألا لالعإ وه سكعلاف

 تححصو ىلوألا ءايلا تلعأف ةييغ اهلصأو ةياغ ةيآ لثمو ىدارملا لاق) اقلعم سي

 ةياطو «- اهدنع ىوثي هعاتم دنع ىعارلا اهعضي راغص ةراجح ىهو - ةياثو . ةيناثلا

 ٠ .نآرقلا نم ةيصوصخملا٠ ةفئاطلا ىه ةيآلاو « اضيأ ناكدلاو حطسلا ىهو -

 ١0 م "84 صاج

 ءاه  مغدملاب لصتا اذإو» :ىرهزألا لوق دنع ؛مله» . ةفدإلا با ىفد6 0
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 «. . .نممله سايقلاف ثانإلا نون هب لصتا اذإو :ىدارملا لاق . .» :سي لاق

 وحن ةبئاغ ءاه لبق هيف مغدملا حتف نومغدملا مزتلا ءسماخلا :ىدارملا لاق

 ةفيفخ ءاهلا نأل» :اولاق هدري مل وحن بئاغ ءاه لبق همض اومزتلاو اهدري ملو اهدر

 ؟ج اه ا «اودرو ادر وحن واولاو فلألا ىلو دق لادلا نأكف اهدوجوب اودتعي ملف

 .4 5١ص

 ىلع ادنلا بيجمب ىمسملا ىهكافلا لامجلا نب دمحأ حرش ىلع هتيشاح ب
 ْ - ماشه نبال .ىدصلا لبو ىدنلا رطقب ةامسملا ةمدقملا

 ةيبرعلا باتكلا راد ةعبطمب ه775١ ةنس لاوش رهش رخاوأ ىف هعبط مت

 . ىربكلا

 دار الف ءاشي امل لعافلا ءهاحن نم بيخي ال ىذلا هلل دمحلا .هلوأ  باتكلا

 املع هبصنو لضافألا ىلع هللا هعفر نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهاضق لوعفمل

 1١١4١-١١85. مقر رهزألا ةبتكمب عدوم . .دمحم انديس لطابلا نم قحلا زييمتل

 :ةيشاحلا هذه ىف هلقن ام

 ىف هريغو ليهستلل هحرش ىف ىدارملا نع هذه هتيشاح ىف سي خيشلا لقن
 : ىهو .ةريثك عضاوم

 ىف - بصاونلا ءملاسلا ركذملا عمج «- نيعضوم ىف - ىنبمللو برعملا
 ءرجلا فورح «لاغتشالا .هل لوعفملا ءنإ رسك عضاوم «لوصوملا «- نيعضوم
 «نايبلا فطع «- نيعضوم ىف  ديكوتلا «تعنلا «ليضفتلا مسا ؛ةهبشملا ةفصلا

 عناوم «ميخرتلا «ىدانملا عبات 6 ٠ نيعضوم ىف  ىدانملاو لدبلا «قسنلا فطع

 .- نيعضوم ىف فقولا «فرصلا

 للا يس ىلع عضاولا شب رك ىلع تاس

 ىنثملا ىف طزتشا ام هيف طرتشيو» :ىهكافلا لاق .ملاسلا ركذملا عمج ىف-١
 ةدع ءاتل ةرياغملا ثينأتلا ءات نم لاخخ ركذمل املع هدرفم نوكي نأ كلذ ىلع ةدايزو

 سي خيشلا قلع ءاهل ةلباق ثينأتلا ءات نم ةيلاخ لقاع ركذم ةفص وأ نيملع ةبثو

 ثينأتلا ىنعم هب دصقي ال ذإ :ىدارملا لاق. ..» :هلوقب «اهل ةلباق» :هلوق ىلع

١546 



 ىلع ةنيكسم اولاق مهنإف نيكسم وحن نم ازارتحا ادرطم ءاتلا لوبق نوكي نأ دبالو
 .84 ص «سايقب نونيكسم لاقي الف سايق ريغ

 طقف مل وأ امب ىفن اهمدقتي نأ اهطورش نم  دوحجلا مال. بصاونلا ىف - "

 دعب دوحجلا مال عوقو ىلع ىدارملا لدتساو «ىوق فال اهيفف نإ امأو» : سي لاق

 .. «لابجلا هنم لوزتل مهركم ناك نإو» ىئاسكلا ريغ تاءارق اهب ىفنملا

 ىلإ ىرصبلا بهذو ..» :ىهكافلا لاق ءدوحجلا مال دعب مقاولا :لعفلاو :-
 سيل لغعفلا نأو فوذحملا ربخلا كلذب ةقلعستم ماللا هذه نإو فوذحم ناك ربخ نأ

 .خلإ .ةقلعتم ماللا هذه نأ ىلع :اقلعم سي لاق «. . كبسنملا ردصملا لب ربخب

 مهريدقتو ةدئازب تشيل اهنأ ىضتقي ربخلاب ةقلعتم اهنإ مهلوق :ىدارملا لاق

 .8١١-ص .ه 1 .لماعلل ةيوقم ةدئاز اهنأ ىضتقي اديزم

 ايو اتبأ اي ىأ - تمأ ايو تبأ اي ىف ءايلا وأ فلألا قاحلإ ىف - ىدانملا
 نيب عمجلا نم هيف امل «حيبق نيلوألل ءايلا وأ فلألا قاحلإ» و» :ىهكافلا لاق .- ىتمأ

 .«رعشلا كلذ ليبسو هلدب وأ هنع ضوعملاو ضرعلا

 ىف امهنيب عمجلا نييفوكلا نم ريثك زاجأو :ىدارملا ىفو ...» :سي لاق
 «ضوعملاو نضوععلا نيب عمجسف «ىتاترسح اي» رفعج ىبأ ةءارق هرسيظنو مالكلا
 8 .7/7ص

 :ىف زوجي ليهستلا حرش ىف :ىدارملا لامق» :سي لاق - هل لوغفملا ىف - ؛
 ردصم اهنم كبسني كاذ ذإ اهنأل هل الوعفم عقت نأ اهسفنب ةبضان تناك اذإ ىك

 6١. .ص «نإو نأ لثم نوكتف
 عفر كلو :عماجلا ىف لاق» ىهكافلا لاق - ذنم ذم - رحلا فورح ىف ©

 شئفخألا دنع ذنمو ذم نوكت ال ىدارملا لاق . ..» : سي لاق «امهنع اربخ امهيلات

 . 17١ ص هدرفم مسا اهيلو اذإ امهتيفرظ هل ةوزعل. ضقانم وهف نيأدتبم الإ

 وحن هل ةيراجم ريغ نؤكت ةهبشملا ةفصلا نأ ىف - ةهبشملا ةفصلا ىف- 5

 . وأ ارماض نإ :لوقي نأ لئاقلو :ىدارملا لاق . . » :سي لاق «رماضو رهاط)

 توبثلا اهب دصق نيلعاف ءامسأ عراضملا ىلع ىرجي امم اهوخنو اطسسبنمو اقلطنم

 .7 ج ١6١ ص ه١ «ةهبشم ةفصب تسيلو ةهبنشملا ةفصلا :ةلماعم تلموعف



 هعوبتمل ايواسم نوكي نأ تعنلا ىف بجيو» :ىهكافلا لاق . تعنلا ىف -ا/

 نأ كلذ ببسس :ليقو :ىدارملا لاق ١».. :سي لاق «..هنود وأ فيرعتلا ىف

 هب ءافتكالا عقيل صخاألاب أدبي نأ كلذل بجوف «ليوطتلا ىلع :ىأ رثؤي راصتخالا

 . ١57 ص ه ا «ىواسملا الإ هعفري ام دجوي مل كارتشا ضرع نإف

 ديكأتلا ئلع مالكلا ىف ىدارملا لاق . .» :سي لاق - لك - ديكوتلا ىف - 8

 هلك وأ اهلك وأ مهلك لاجرلاو مهلك نوديزلاو ةليبقلاو هلك شيجلا ءاج لوقتف لكب

 وأ نهلك تاننهلا تءاجو .«فيعض وهو هلمجأو نايتفلا نسحأ وه سايق ىلع

 . ١58 ص ها «برعلا ضعب نع نهلك ليلخلا ىكحو ءاهلك

 باحصأ لتق وحنو» :ىهكافلا لاق - لامتشالا لدب - لدبلا ىف - 4

 «. .هيف ىأ رانلا ءدودخألا

 :ىأ فاضم فذح ىلع نوكي نأ ىلوالا :ماشه نبا لاقو ..» :سي لاق

 . ١848 ص «ىدارملا هلاق .ءبارضإ لدب وه :فورخ نبا لاقو ءرانلا دودخأ

 صوقنم وه اما :ىهاكفلا لاق - ضاق ىلع فقولا - فقولا ىف -

 .«نيعلا فوذحم. ريغ نونم

 :ىدارملا لاق . .» : هلوقب «نيعلا فوذحم ريغ» :هلوق ىلع سي خيشلا قلع

 . نم مزلي امل الصو اهتابثإ نكمي ال :تلق اضيأ لصولا ةلاح ىف مزال اذه تلق نإف

 .«ةملكلل اربج نيونتلا ءاقب ىف نأ عم فقولا فالخب نينكاس نيب عمجلا

 وحن ةفاضإلاب هنم فرعملا امآو» :ىهتكافلا لاق «ةفاضإلاب هنم .فرعملاو -

 سي.خيشلا قلع «تابثإلا نم حجرأ فذحلا نأب رعشي دق مهمالكف ةمكحملا ىضاق

 ام نأ وهو ءاعرف كلذ ىلع اونبو :ىدارملا لاق ..» :لاق «خلإ مهمالكف» ىلع

 تفقو اذإف «ديز وضاق ءالؤه» وحن ةنون.تيدر هيلع تفقو اذإ ةفاضإلل هنون طقس

 ىلحم ريمغ» :ىلاغت هلوق ىلع ءارفلافقو امأف ءاهفذح لاوزل ؛نوضاق :تلق
 5١4. ص .هاا هرظن اذه ىفو :تلق مسرلل عابتاف نونلا فذحب «ديصلا



 ىدارملا نع ةيفلألل هحرش ىف ىيودنسلا هلقن ام :رشاعلا

 - :فلؤملاب فيرعتلا
 نرقلا ءاملع نم ىعفاشلا ىبودنسلاب فورعملا ىلع نب:دمخأ خيشلا - وه

 .ىرجهلا رشع ىداحلا
 0 .:باتكلا

 ملقب دلجم ىف ةخسن - (كلام نبال ةيفلألا ةصالخلا :حرشب .ةيفولا حنملا )

 - ارطس 57 اهترطسمو ةقرو 5١4 ىف ميمرتو مورخ اهبو شاوح اهشماهب داتعم
 ظ ش . مس

 .50 47 (811/ ) مقر تحت تاطوطخملا مسق رهزألا ةبتكمب عدوم
 .ه١٠١ 50 ةنس هفيلأت نم غرف . .هتردقب تاومسلا عفر ىذلا هلل دمحلا : هلوأ

 :ىدارللا نع هلقن ام

 ةددعتم عضاوم ىف ىدارملا نع ةيفلألل هحرش ىف ىبودنسلا خيشلا لقن
 ةادأب فرعملا ءلوصوملا مسا ءريمضلا «هنم فلأتي امو مالكلا :باوبأ ىف رصحنت

 .هموزلو لعفلا ىدعت ءاهتاوخأو نظ ْ نيعضوم. ىف ربخلاو اذتبملا .فيرعتلا'
 عمج ؛ءادنلا «- نيعضوم ىف - لاحلا «قسنلا فطسع «لمعلا ىف عزانتلا

 .ماغدإلا «ةلامإلا «- نيعضوم .ىف - بسنلا ءريسكتلا
 :لاثملا ليبس ىلع عضاوملا ضعب ركذ ىلع رصتقأسو .

 :مظانلا لوق دعب - ربخلاو أدتبملا ١
 20 1 كسر ما هم فسم
 ىفكو ىبسح هللا ىقطنك :اهب ىفتكا ىنعم هايإ نكت نإ
 هللا» ةلمجو. .أدتبم قوطنم ىنعمب ردصم قطنف - ةلمجلاب رابخإلا ىف .مالكلا

 . أدتبملا نيع ةلمجلا نأل «طبار ىلإ جتجي ملو ربخو أدتبم .«ىبسح

 رابخإلا نم سيل هنأ هوحنو اذه ئف ملعأ هللاو - رهظي ىذلاو :ىدارملا لاق

 اهظفل دصق امنإو .كلذ وحن ىف ةلمجلا نأل '؛درفمب رابخإلا نم وه امنإو ةلمجلاب

 . لمأتسلف «ةّبجلا زونك نم زثك هللا لإ هلإ ال» وحن ىف اهنع ربخأ نيح دصق امك

 .ها
 رس



 :مظانلا لوق دعب - اضيأ - ربخلا -

 ارصحْنم هلامغتسا دصُق نأ اربح ناك فلا ام اَذِإ ذك
 ىف فنصملا حماستو :ىدارملا لاق» :فنصملا لوق ىلع اقيلعت ىبودنسلا لاق

 .ه «هيف روصحم وه امنإو اروصحم هلعج

 :مظانلا وق دعب :اهتاوخأو نظ 1
 ام ىفَت لبق قيلعتلا مِزَتلاو 0206...
 لاعناب صتخي ال قيلعتلا نأ ىلإ مهضعب بهذو :هيبنت ىف ىبودنسلا لاق

 «لأسو ءركفتو «رظنو «فرع : :وحن حرشلا ىف ف ىدارملا هب حرصو .بولقلا

 .اهانعمب امو ءرصبأو

 ٠[. : فهكلا] 4 اًماَعَط ئكزأ اَهيَأ رظنَيلَف » : ىلاعت هلوق رهاظ هيلعو

 :مظانلا لوق دعب لاخلا

 مهب ؤأ رمضمب وأ واوب اَمْدُق ام ىوس لاحلا ُهَلْمَجو

 اعمتجا وأ ريمضلا درفنا نإو دق اهتمزل واولا تدرفنا اذإ :ىبودنسلا لاق

 ىضاملا عم دق طارتشا ىلإ دربملاو ىلع وبأو ءارفلا بهذو .اهفذحو.دق تابثإ راج
 درو ام ةرثكل دق ريدقت ىلإ جاتحي ال هنأ ىدارملا راتخاو  ..ةردقم وأ ةرهاظ

 .اهنودي

 :مظانلا لوق دعب  بسنلا ©

 لعفو حتفا:امهنيع لعفو لعقو .اًحاتفْلا بلقلا اَذ لوأو

 ىلع هراصتقا نم مهفو :ىدارملا لاق» :ىدارملا نع السقن ىبودنسلا لاق

 ىلع ناك ام كلذ ىف جردنيو .ريغي ال ةرسك هرخآ لبق امم هيلع داز ام نأ ىثالثلا

 هيف لوقتف (ةجمسلا ةأرملاو ةريبكلا زوجعلل) شرمحج وحن فرحأ ةسمخ
 فرحأ ةعبرأ ىلع ناك امو .لدنج وحن تاكرحتم عبرأ ىلع ناك امو .ىشرمحج

 :ليقو فرعلا ىف ثلاشلا اذكو ناريغي ال نالوألاف . بلغت وحن نكاس هيناثو
 | ْ عيل...
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 :مظانلا لوق داعب - ةلامإلا - .

 رجب امراغك ار رسكب : فكي (رو ٍلْعتسَم فكو

 لئاوأ ىف ىتلا ىجسهتلا فوزح ىدارملا لاق» هدعب هيبنت ىف ىبودنسلا لاق
 ىف ناك نإو «ليمي نم مهتنمو حتفي نم مهنمف فلآ اهرسخآ ىف ناك نإ روسلا
 لامعتسالا ةرثكل اولامأ دقو ..حتفلا .ىف فالخ الف داصو فاك وحن فلأ اهطسو

 .ها «كلذك جاجعلاو ؛ بصنلاو عفرلا ىف املع جاجحلا

 ىدارملا نع ىولم لا دمحجأ خيي ةلتقف ام, وبشع ىداحلا

 نب فسوي نب حاتفلادبع نب دمحأ تقولا نم رمعملا ةمالعلا نقتملا مامإلا

 ناضمر رهش ىناث سيمخلا موي رجف ىف دلو «ىزهرلا ىعفاشلا ىولملا ىريجملا رمع
 نيدلا فيس نب نسح نب رماع تنب ةنمآ همأو .فلأو نينامثو نامث ه ٠١8 ةنس

 .هيقفلا نب دمحأ هخويش نمف ...ةريبك ةيانع مولعلاب هرغص نم ىنتعا «ىوارغملا

 ىلإ لحرو «مهريغو ىشيبسشبلا فوءرلا دبع 0 .«ىفونملا روصنم خيشلاو :

 مامإ وهو رصم ىلإ داعو . . فلأو ةثامو نيرشعو نيتتثا ه7١1١؟7 ةنس نيمرحلا

 لوألا عيبر رهش فصتنم ىف ىفوتو . .ةيمورجالا حرش : : :اهنم تافلؤم هلو . .هتقو
 .7588ص ١ج ىتربجلا خيرات .فلأو ةثامو نينامثو ئدحإ ه141١1 ةئسا

 ش :باتكلا

 عرف رهزألا ةبتكمب عدوم  ةيهبلا ةرماعلا ةعبطملاب عبط .عوبطم باتك وه
 . 37 مقر تحت طويسأ دهعم

 ديزم ىف هسفن غرف ىو خيشلاف «ةيفلألل ٍىدوكلا خيشلا حرش ىلع ةيشاح

 ىلإ انقفو لل المح ميلا نمحرلا هلا سب : هلوأو .ةمئار ثاحباو تايقحتو

 ةالصلاو ..جوع ىذ ريغ ايبرع اناسل انملعو تارمسفلا نم يف امع بارعإلا



 :ىولملا خيشلا هلقن ام

 نع  ىدوكملل ةيفلألا حرش ىلع هتيشاح ىف ىولملا دمحأ خيشلا لقن

 ءاحيحصت امهعمجو دودمملاو روصقملا ةينثت ةيفيك ء«ديكوتلا :ىه عضاوم  ىدارملا
 عضاوملا هذه ركذ كيلإو  ماغدإلا «لادبإلا .فقولا :نيعضوم ىف - ريسكتلا عمج

 : ةلضفم

 :مظانلا لوق دعب  ديكوتلا

 ' الّصوُم ريمضلاب اًعيمج اتلك الكو لوُمشلا ىف ْرُكْذا ًالكو
 لاق ...» :ىولملا لاق «ءازجأ وذ الإ اهب دكؤي الو» :«لك» ىف ىدوكملا لاق

 ١7١97 ص «ىنثم ريغ ىدارملا دازو «هعقوم اهضعب عوقو حصي ءازجأ وذ :ىدارملا

 :مظانلا لوق ىف .احيحصت امهعمجو دودعملاو روصقملا ةينثت - 0"

 ىتمك ليمأ ىذّلا دماجلاو ىتْفْلاّوحن هّلصأ ىذا اذ
 لعج» .«قاقتشا هل فرعي مل ام انه دماجلا» :ىدارملا لاق «دماحجلا» هلوق

 ئف فلألا لب كلذك سيلو «لصألا ةلوهجم «ىلعو ىدلو ىتم» فلأ ىدوكملا

 لاق نكل .ه ١ «اددلا وحن ىه لصألا ةلوهجملاو ءىش نع بلقت مل ةيلصأ ةثالثلا

 ىه ةيلصألا فلألاب دارملاو .ه ١ «ةلوهجملاب ةيلصألا نع مهضعب: ربع» :ىدارملا

 هفللأ نإف وهللا وهو اددلا وحن لصألا ةلوهجمو ههبش وأ فرح ىف فلأ لك

 الإ نوكت ال برحملا ىثالشلا ىف فلألا نأل .؟ءاي وأ واو نع ىه له ىرديال

 .7١١؟صض «ىدارملا نم .ها «امهدحأ نع ةبلقنم

 :مظانلا لوق ىف  ريسكتلا عمج
 ذرّطا مهننع ُةلعا ثلاث مب ئعابر ركذم مسا ىف

 الإ وا فيعضت حام لاّعف وا لاّمَف ىف ُهْمّرلاو

 نأ ىلإ راشأ : ىدارملا نع ىزاغ نبا لاق ...» :ىولملا لاق «همزلاو» :هلوق

 ىف فعاضي مل ام - نيتمضب لعف ىف ىتأي اميف هلوقب ذوذش ريغ ىف موزللا اذه
 .«رطملا ىنعمب ءامس جرخف فعاضملا ىلع الإ كانه هبني مل نكل .فلألا وذ معألا

 ١١16. ص
0 
- 



 :مظانلا لوق دعب  فقولا - ؛
 فقت نإ اهلا اهلؤأو اهفلأ فذح ترج نإ ماهفتسالا ىفامو و ”ت .٠ 0 ' 5 8 6.6 ٠

 ىولملا لاق «اهفلأ فذح ترج اذإ ةيماهفتسالا ام نأ ىنعي» :ىدوكملا لاق
 ةقرفتلا ةدارإ فلألا فذح ببسو :ىدارملا لاق» :«اهفلأ فذحح» :هلوق ىلع ابقعم

 «ةيطرشلا فالخب اهلالقتسال فذحلاب ىلوأ تناكو ةيطرشلاو ةلوصوملا نيبو اهنيب
 هنم ه ا «دحاو مسا ةلصلا عم اهنإف ةلوصوملا فالخبو اهدعب امب ةقلعتم اهنإف

 2.3187 ص هظفلب

 :مظانلا لوق دعب لادبإلا  ه

 ًامّلسي نأ بجاو مسالا صخب . ام ديز هرخآ ام نيعو
 .194 ص ؛ءام مسا :ىديح :ىدارملا لاق . .» :ىولملا لاق ....ىديح لئثم

 لاق ماغدإلا اهيف زوجي ال ىتلا عضاوملا نم .عباسلا عضوملا ىف - ماغدإلا ١
 لوق نم رثكأ اذإ لله وحن قاحلإلل ادئار نيلثملا ىناث هيف ناك ام عباسلا» :ىدوكملا

 .هللا الإ هلإ ال

 . ىدارملا دنع اذك هيمال دحأ ال لله نم ءايلا وه قاحلإلل ديزملا» ::ىولملا لاق
 ءايلا هيف ديز هنأل ؛هباوصف انه ام عم هرظناف :هريغو ةيفاككلا حرش ىف فنصملاو

 .؟؟١ 5ص «ىدازملا دنع امك قاحلإلل

 ىدارم ا نع ةدابع نب دمحم خيشلا هلقن ام .رشع ىناثلا

 حلاص ىبأ ىلع ىلإ هبسن ىهتني ىودعلا ىرب نب ةدابع نب دمحم خيشلا وه
 ' ةثامو نيتسو عبرأ ه74١١ ةنسس رصم ىلإ مدق .ىدع ىنب ىف ةولعلاب نوفدملا
 ءاملع سورد مزالو تقولا خويش ىلع رضح مث 0. .رهزالاب رواجو «فلأو

 نمو «ناسللا ىف ةحاصفو لايس ملقو داقو نهذو ليوط عاب هل راصو .رصعلا

 . .اهريغو ةعفان ةبلطلا ىديأب ةلوادتم ماشه نبال بهذلا روذش ىلع هتيشاح هفيلأت
 دعب .فلأو ةثامو نيعستو ثالث ١١97 ةنس ةرخآلا ىذاهج:رهش رخاوأ ىف ىفوت



 :باتكلا

 روذشلا ىلع ةيشاح «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ةعبطمب عبط .عوبطم باتك وه

 تايار بصنو نيعضاوتملا ماقم عفر ىذلا هلل دمحلا : هلوأ «ىراصتنألا ماشه نبال

 لاوحأ نع برعملا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيقيلا باحصأل زييمتلا

 وه ىذلا باتكلا اذه ىقلتب ىلع ىلاعت هللا نم دق ..لوقيف دعب امأ .نيدلا
 1١1857 ١١95 مقر زهزألا ةبتكمب عدوم . .ريدردلا دمحأ خيشلا . . .ىلع روذشلا

 1١1١86-١62١.

 :ىدارملا نع هلقنام

 مساق مأ نباب فورعملا ىدارملا نع هذه هتيشاح ىف ةدابع خيشلا لقن

 هيف لوعفملا «لوصوملا مسا «ةراشإلا مسا « برعملا باوبأ ىف رصحنت عضاوم

 .فرصلا عناوم - اهتاوخأو نظ - ءانثتسالا - عضاوم ةسمخ ىف - عزانتلا

 :لاثملا ليبس ىلع عضاوملا هذه نم ربكأآلا ءزجلا ركذ ىلع رصتقأسو

 عفر :ةعبرأ بارعإلا عاونأ :لوقأو» :ماشه نبا لاق  بارعإلا بابد١

 ةدابع لاق «ءىشب سيلو بارعإب سيل مزجلا نأ مهضعب نعو ءمزجو رجو بصنو
 «بارعإب سيل مزجلا نأ ىنزاملا نع ىدارملا لقن» :«خلإ مزجلا نأ ىلع اقلعم
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 لب درفم ىلإ ةفاضإلا نم سيل كاذ ذإ «هيبنت» :ةدابع لاق  ةراشإلا مسا- "

 . 7*1 ١/ «ىدازملا كلذ ىلع هبن .كلذك كاذ ذإ ريدقتلاو ةيمسا ةلمج ىلإ

 ىلوألا له رظنا مهضعب لاقو» : ةدابع لاق - ىلوألا - لوصوم مسا -

 اذه نأ وأ ءالوصوم ةراتو ةراشإ مسا ةرات لمعتف لوصوملاو ةراشإلا نيب ةكرتشم

 ال ةيراشإلا ىلوأ نأ كلذو امهنيب قرف :ليهستلا حرش ىف ىدارملا لاقو «كاذ ريغ

 دعب بتكت ةيراشإلاو ءاهيلع اهلوخد زوجي ةلوصوملاو اهيلع لأ لوحخد روجي

 ش ١67/١. «ةلوصوملا فالخب اواو اهتزمه

 «هَتلامر َلعجي ثْيح مّلعأ ُهّللاط :ىلاعت هلوق لثم هيف لوعفملا- 4

 ب
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 نم برض اذه نأ ؛رظن الوعفم ثيح لعج ىفو) :ةدابع لاق [ 4 : ماعنألا ]

 . 115 /؟ «أدتبم ال نعال و عفم الو .العاف .ثيخ ئجي.مل : ىدازملا لاق . .فرصتلا

 ىف عرانتلا عقي ال :زابخلا نبال ةياهنلا ىفوا) : ةدابع لانقا ”مزانتلا - ©

 ترسو تمق : :لوقت هعم لوسعفملا ىف زوجيو زيسيمتلا الو لالا الو هل لوعفملا

 الف « .«حيحصلا ىلع الإ دعب عقي الأ لومعملا ىف ط رتسشي .ىناثلا تلمعأ نإ «ءاديزو

 ش ٠ :هلوق ىف عرانت

 انابيش نب لهذ نم بعاوك الإ هميتو هانضأو ىبلق باص ام

 نم ىغلملا لعفلا ءالخإ مزل هنم ناك ول هنأ عزانتلا نم هنوك نم عناملاو
 لاق .رضاح ىلع بئاغ ريمض ةداعإ .انأ الإ دعقو ماقام وحسن ىف مزلو «باجيإلا

 فذحف انأ الإ دعقو دحأ ماق ام ليوأت ىلع فذحلا' ىلع ليهستلا ىف هلمح :ىدارملا
 ١7١/7 «هيلع ءانثتسالاو ىنغملا ةلالدو هدصقب ىفتكاو اظفل دحأ

 ' طرتشيو» ماشه نبا لاق  نونلاو فلألا ةدايرو ةيفضولا - فرصلا عناوم 5

 لمرأو نامدن وحن فرصنا اذهلو «ءاتلا اهلوبق مدع ىناثلا نارمأ ةفصلا ريثأتل

 نبا عمج دقو . .» ةلمرأو ةنامدن ىلع اقلعم ةدابع لاق «ةلمرأو: ةنامدن مهلوقل

 ىلعف زجأ» جزهلا رحب , نم هلوق ىف ةنالعف هثنؤمو نالعنف نرو ىلع ءاج ام كلام

 : نيظفل ىدارملا دازو .خلإ . .انالعفل

 7١. 7/7 ؛ءانايلأو ةغل ىلع .اناصمخ :نهيف دزو

 ىدارملا نع ىعاجسلا دمحأ خيشلا هلقنام :رشع ثلاثلا

 :ىف ىدارملا نع :ىعاجتسلا خيشلا لقن

 حتف» ةامسملا .كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش ىلع هتسيشاخ :لوألا

 .«ليلجلا

 .ماشه نبال ىدصلا لبو ىدنلا رطق حرش ىلع هتيشاح :ىناثلا

 .. :فلؤملاب فيرعتلا
 نم هدلاوو ةرهاقلاب دلو .ىعاجسلا دمحم نب دمحأ نب دمخأ خيشلا وه

 مم١



 دمحأ خيشلا أشنو .ةرهاقلا ىف ماقأو رهزالا مدق مث ةلحملا برق ةيرق ةيعاجسلا

 ةنس: هيلع هللا ةمحر ىفوت . .فلأو ىتفآو سردو رهمتف هفارشإو هدلاو ةياعر تحت

 امهربق ىلع بوتكم وه امك ىعاجسلا دمحأ هيمس هدلاو ةافو نم عبس دعب 07

 .مهتاكرب تمع ىنفحلا ذاتسألا ماقم لامش نع ىربكلا ةفارقلاب نئاكلا

 زعأو . هتيبوبرل ضفخنا نم ردق عفر ىذلا هلل دمحلا :اهلوأ :ىلوألا ةيشاحلا

 انالومو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهتجح ماقأو هنيد رصنل بصتنا نم نأش

 رهش رخآ ىف ةيهبلا ةرماعلا ةعبطملاب عوبطم باتك ىهو ..عيفرلا هاحجلا ىذ دمحم
 .77940 747 - 1454 مقر رهزألا ةبتكمب عدوم ه7١ 017 ةنس رخآلا عيبر

 :ىدارملا نع هلقن ام

 «هيلع ادمتعم هيأرب ادتعم ةيشاخلا هذه ىف ئدارملا نع ىعاجسلا خيشلا لقن

 لاعفأو «عضاوم ةئالث ىف - ىنبملاو برعملاو ءنيعضوم ىف  مالكلا باوبأ ىف
 ءهعم لوعفملاو ءلاغتشالاو «لعافلا بئانو «لعافلاو ءاهتاوخأو نإو «ةيراقملا

 | بارعإو .,فرصني االامو «ءادنلاو « ليضفتلا لعفأو «- نيعضوم ىف ةفاضإلاو

 - نيعضوم ىف - ريسكتلا عمجو «لعفلا

 :لاثملا ليبس ىلع عضاوملا ضعب ركذب ىفتكأسو

 :مظانلا لوق دعب  ىنبملاو برعملا ىف -
 لبق اضيأ اذ هيف_تاعرذأك لعج دق امسا ىذلاو ,تالوأ اذك

 تاعرذأ وحن هب قحلملاو عمجلا اذه نم هب ىمس ام «لعج دق امسا ىذلا»

 ىعاجسلا لاق .نيونتلا هنم فذحي الو «هب ةيمستلا لبق ناك امك ةرسكلاب بصني
 عم ةروهشملا ةغللا ىلع نون امنإو :ىدارملا لاق «نيونتلا هنم فذحي الو» ىلع اقلعم

 .ةلباقملل لب فرصلل سيل هنيونت نال ةيسلعلاو ثيناتللل فرصلا عنم هسقح نأ
 ْ . 77,ص

 :مظانلا لوق دعب  اهتاوخأو نظ باب ىف (1)
 وام .٠ الص - ماسلا سا نس

 دقتعاك ذللا لعجو ىرد اجح دع عم تمعزو تْبسَح نَظ ٠
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 وأ ةاجاحملا ىف بلغ ىنعمب ال نظ ىنعمب» :«اجح» ىلع اقلعم ىعاجسلا لاق

 .5١١١”ص .«متكوأ قاس وأ :ىدارملا لاق .لخب وأ ماق وأ دروأ دعق

 :مظانلا لوق دعب  هعم لوغفملا “تاب ىف .'"

 قّسْنلا فض ىَدَلراتخم بصتلاو ّقَحأ فض الب نكمي نإ فطعلاو

 بصت لماع ٌرامضإ داقتعا وأ بجي فعلا جي مل نإ بصنلاو

 نالامتحا هيف» :ىدارملا ركذ :«دقتعا وأ» :لوق ىلع اقلعم ىعاجسلا لاق

 لماع رامضإ نيبو ةيعملا ىلع هبصن نيب هفطع عنتما اميف ارييخت نوكي نأ امهدحأ

 .57١ص .«كلذ ىف اعيونت نوكي نأ .امهيناثو هرامضإ حصي ثيح

 ظ :مظانلا لوق دعب «ةفاضؤلا باب ىف - ع

 لَمَحُي دوني ذإو نإو ثيَح لمجللا ىلإ ةفاضإ اومْرلأو
 درفم ىلإ ةفاضإلا نم سيل كاذ ذإ مهلوقو» اذه دعب هيبنت ىف ىعاجسلا لاق

 . ”١79 ه أ «ىدارملا هيلع عبت كلذك كاذ ذإ :ريدقتلا ةيمسا ةلمج ىلإ لب

 :مظانا لوق دعب .ءاذئلا باب ىف  ه
 ريو ىو

 ضير ىف مهّللا اي دَشو ضيوعتلاب مهّللا رثكألاو

 ةثالث مهللا لامعتسا ىف ىدارملا لقن «ةمتت» :تيبلا اذه دعب ىعاجسلا لاق
 ٠ بيجملا هركذي نأ .ىناثلا  انبثأ مهللا وحن ضحملا ءادنلا داري نأ .اهدحأ :لاوحأ
 مهللا :ثنأ لوقتف ؟ماق ديزأ لالا دل راوي عيا نسل ا تار ل

 كرورأ ال انأ» وحن روكذملا عوقو ةلفو ةردنلا ىلع اليلد لععتشت نأ . ثلاثلا

 هاا .«ليلق ءاعدلا مدعب انؤرقم ةدايزلا عوقو نأ ىرت الأ «ىنعدت مل اذإ مهللا

 .5894ص

 :مظانلا لوق دعب فرصتي ال اميف - 5

 الهشأك :اتب ثينأت ٌعونْمَم الّمْفأ ُنروو ىلصأ فصوَو

1 



 مالك ىف لخد دق هنأ ملعاو ..» :«عونمم١ :هلوق ىلع ىعاجسلا قلع

 لمرأ وحن فرصنم هنإف ءاتلاب هثنؤم ام هنع جرخو . .رمكأك هل ثنؤم الام مظانلا

 .ةلمرأ هثنؤم نإف ريقف ىلعمب

 ةنس هيف ىكح بوقعي نأل فورصم ريغف لمرأ ماع مهلوق امأو :ىدارملا لاق
 .؟759 ص «ءالمر

 :مظانلا لوق دعب ءريسكتلا عمج ىف

 و م 6 ل 8 #7 -َ * < 8

 ىقترا ةثالثلا قوف ام عمج ىف اقطنا ههبشو للاعفبو

 ىف هلثامي ام ههبشب دارملاو :ىدارملا لاق» :هبشلا ىلع اقلعم ىعاجسلا لاق

 . ةيناثلا ةيشاحلا

 «هبابحأ ردق نيرادلا ىف عفر نمل ادمح .ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اهلوأ
 هلآ ىلعو هباحصأ عم رفكلا ضفخ ىذلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 رهزألا ةبتكمب عدوم  عوبطم باتك ىهو . .نيعمجأ هبازحأ رئاسو هدنجو هباحصأو
 ش 1750١-1545. 9464 - 859 مقر

 :ىدارملا نع هلقن ام

 : عضاوم ةثالث ىف ىدارملا نع رطقلا ىلع هتيشاح ىف ىعاجسلا خيشلا لقن

 مث . .ماسقأ ةعبرأ ىلإ ىنبملا ماشه نبا مسق نأ دعب  ىنبملاو برعملا ىف ١

 فلتخم مسقو . .ءالؤه وهو هيلع قفتم مسق ؛نيمسق ىلإ رسكلا ىلع ىنبملا مسق

 اذإ سمأو لاعف نزو ىلع ةيتآلا ةثنؤملا مالعألا نم امهوحنو ماطقو ماذح وهو هيف

 .كموي لبق ىذلا مويلا هب تدرأ

 ام ءانب ببس ىفو) :«ةثنؤملا مالعألا نم» :هلوق ىلع اًملعم ىعاجسلا لاق

 ىنعم هنمضت ىناثلاو «اًئينأتو الدعو افيرصتو انزو لازنب ههبش .اهدحأ .لاوقأ ركذ

 . ءانبلا الإ فرضلا عنم دعب سيلو للعلا ىلاوت . ثلاثلاو «ثينأتلا ءاه

 نجلا



 ىلع ملع هنأ ثنؤملا لازن ةيسّلع هجوو «ىدارملا هركذ روهشملا وه .لوألاو

 . ١7ص «لازنإ ةغيص

 هلوق ىلع اقلعم ىعاجسلا لاق ..بورضملاو براضملا ليضفت ريغل حيرصت فضو

 نيعم ثذدح ىلع لد ام فصولا ء«حيرص فصو عم ىأ» :«فصو ىف لأو»

 .ة6؟ص «هريغو لقعي نمل لآ نأ ىدارملاو ليقع نبا ركذو . . هيحانصو

 ٠ لخدت الآ ماشه نبا دنع هب ثاغتسملا تالامعتسا نم. .ةثاغتسالا ىف .
 لثمو ىدانملا مكح هيلع ىرجيف هرخآ نم فلالا. هقحلت الو هلوأ نم ماللا هيلع

 :رعاشلا لوقب ٠ ْ

 بيرألل ضْرْعَت تالّفغللو بيجّملا بَجَمْلل موُق ايالأ
 فرح الأ ءرفاولا نم» :«خلإ موق اي االأ» :هلوق ىلع اقلعم ىعاجسلا لاق

 ماللاو فلألا هيف كرت ثيح .دهاشلا لحم وهو. ىدانم موقو ءاذن فرح ايو هيبنت

 وأ ةرسكلا تيقبأو ملكتملا ءاي هنم تفذحف اموق اي وأ.موقل اي سايقلا ذإ اعيمج
 .١٠”ص «ىدارملا رصتقا هيلعو «ورمعل ديز اي» وحن مضيف قلطملا ىدانملاك لعج

 هتيشاح ىف .ىسنوتلا ديعس نب هللا دبع وبأ هلقن ام :رشع عبارلا

 ظ ىدارملا نع ىنومشألا ىلع

 :فلؤملاب فيرعتلا ٠
 ديعس نب ىلع نب دمحم هللا دبع وبأ خيشلا ققدملا ملعألا ملاعلا وه

 جولعلا ةمرح باب جراخ اقسلا دمحأ ىديس راوجب نفدو «سنوتب ١١949 ةئس

 .ةعساو ةمحر هللا همحر

 ةنس ةسورحملا ةيسنوتلا ةلودلا ةعبطم ىف - عوبطم باتك وه :باتكلا
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 رهاوبل . بكاوكلا رهاوظب .ةموسرملا ةيشاحلا - ىلوالا ةححفضصلا ىف نود

 لدح



 ىنومشألا دمحم نب ىلع نسحلا ىبأ نيدلا رون ةمالعلا حرش ىلع .بكاوملا

 . كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسلا جهنمب - نونعملا - ىعفاشلا

 «كمعن ركشبو .كيلإ برقتن كيلع ءانثلاب . ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هلوأ

 . . .خلإ «كركشب كمعن ةدايزو كركذب كاضر تنرق دقف .كمرك باب عرقن

 نم نيرشعلاو ىناثلا دحألا موي برغم دعب هريرحت نم تغرف :فلؤملا لاق اريخأو

 . ١١917 ةنس نم مارحلا ةدعق

 نع - هذه هتيشاح ىف ىسنوتلا هللا دبع وبا خيشلا لقن :ىدارملا نع هلقن ام
 ةركنلا «مالكلا - ىف رصحنت عضاوم - ليهستلل هحرشو ةيفلألل هحرش نم ىدارملا

 ءاهتاوخأو ناك ءأدتيملا «- نيعضوم ىف - لوصوملا مسا «ةراشإلا مسا «ةفرعملاو

 .- ريغصتلا ءفرصني ال ام «ةفاضإلا ءرجلا فورح «- نيعضوم ىف - ءانثتسالا

 :اهب الثمم عضاوملا هذه ضعب ىلع رصتقأسو

 :مظانلا لوق دعب - ةفرعملاو ةركنلا ١
 وو تور. 0 1 يب سو 0 ”ت..- >ّ

 ركشت ْذِإ طبتغن قفاو لعفاك رتتسي ام عفرلا ريمض نمو

 وه ىف زاجأ هنأ ليهستلا حرش ىف ىدارملا لقنو» :هتيشاح ىف ىسنوتلا لاق

 كلذكو ءاديكوت نوكي نأو ءالعاف نوكي نأ .وه كمركم لجرب تررم وحن نم

 شيعي نباو كلام نبا هيلإ بهذ ام :لاقي نأ ديحلا رظنلاو .نييفوكلاو نييرصبلا

 دعاوقلا نم هولصأ ال فلاخم ىناثلاو رذعتم لوألاو ءالصفنم وأ الصتم ريمضلا
 اذه سيلو ىنثتسي اميف الإ لاصفنالا ىلإ هنع لدعي ال لاصتالا نكمأ اذإ هنأ وهو

 ١١2/١. «همالك اذه .هنم

 :مظانلا لوق دعب  لوصوملا مسالا ”

 تبت ال انت ام اذإ ًايلاو ىلا ىتْنألا ىذّلا ءاممالا لوصْوم

 دح حرش دق حراشلا نأ ملعا» :ديعس وبأ لاق ءامسألا ديقب جرخف

 ركل 5 ©” ذل



 مهنإف «ىدارملاو ريقألا' عينيشلاو تقتل هيب هتحغرش ىتنفأ هجولا ئسلع انه لوصوملا
 ..1//3817 تءاطتسالاا هقاوقتب ىخنربخلا قاوتبعاوملا جرخي امتإ :اولاق

 0 ١
 ركتتمم يمض وذ وهف قكشي نإ لِ ماا درفملاو 2_0 د وهف قكفي 7

 وه ام ىلع ايوجو ىأ» :«نكتسم ريب وذ وي ىلع انام :ىسسنوتلا لاق
 راتتسالا بوجو فئضم ا مالك رهاظ :ىدارتتلل ليهستلا حرش ىفو . .انه انه هرعاظ

 لجرب تررم» ىف هيوبيس راجأ دقو :ةفسقلاب الاف ال اهيكوت ناك زربأ نإ هنأو
 .11/-//9 «نيهجولا وه كمركم

 "عطانا لوق دعب .ةفاضإلا 4
 وام م امس

 لصتي نول كو متف . لقثو ليف اهيف عَ
 ىبطاشلا هاضترا ىذلا وه اذه» :2«. .لقنو» ىلع انقيلغت ىسنودلا لاق

 . .يطويسلاو عضوملاو ىدوكملاو

 ةحوتفملا ىف حتفلا لب نيعلا ةنكاسلا ىف حتفلاو رع سي نأ ىدارملا ىأرو
 مل ثيح ليهشتلا ةرابع نم رهظي ىذلا وهو يبخل“ تلا ىف رسكلاو ةبرعملا

 اهرسكو ةكرح لبق اهتيكستو «هترابع ىه اهو .نكاتلا ةاقأله دنع حتفلل ضرعتي
 «هفرعاف ىدارملا مالك قفاويو اذه فلاخي ام ةريثك خت ىف «ةغيبر ةغل نوكس لبق

 ير

 2 :مظانلا لوق دعب  فرنضني الام ©
 ريتعي (دصَق َنييعَتلا هب اذ حس انام ان فشلا لدَعلاو

 . هنأ ىلإ ىزرطملا بهذو . .هنيعب موي رحس هب ديرأ اذإ زختم» :ىنومشالا لاق
 دودرم هيلإ بهذ امو «ةيفاكلا حرش ىف لاق « تفيزغتلا فرخ قئعنم هنممفتل ىنيم

 ىف نينح بارعإ زاوج بارعإلا زئاج ناكل اينبم ناك ول .هلأ :ثلاثلا . .هجوأ ةثالثب
 هنوكي ءانيلا ببس فعض ىف امهيواستل ءابصلا ىلع تييشملا تبتاع نيح ىلع» هلوق

 حرش ىف . .اينبم ناك ول هنأ» :ثلاثلا هيبنتلا ىلع :فقعن قيعس وبآ لاق «اضراع



 رضي الو ءانبلل ببس فرحلا ىنعم مسالا نمضت نال «رظن هيف ىدارملل ليهستلا

 ١99/7. «اضراع هنوك

 :مظانلا لوق دعب  ريغصتلا 5

 59 3 0 هةموو ل سا اى. - >2 .٠ بت ه «ه

 نسك ىثالث رع ثنؤم نم ترغص ام ثينأتلا اتب متحاو

 . 0 ١ 27 سارا دو 2ك  .فسم د
 سْمَخو رقبو رجشك ِسْبَل اذ ىري انلاب نكي ملام

 تحخأو تنبب اثنؤم تيمس اذإ .ثلاثلا ١... تاهيبنت ىف ىنومشألا لاق

_- 

 تيمس اذإو «ةيخأو ةينب :لوقتف ثينأتلا ءات تقحل اأو ترغص مث ءاتلا هذه تفذح

 تخأو تنبب اركذم تيمس اذإ ليهستلا حرش ىف ىدارملا ةرابع» :«. . .خلإ اثنؤم

 ءات اهنم ضوعي الو ىتخأو ىنب تلقف ةملكلا مال تددرو ءاتلا تفذح اهترغص مث
 ثينأتلا ءات اهنم تضوعو ءاتلا هذه تفذح اثنؤم امهب تيمس ولو «ثينأتلا

 . 7 «نيتركن اناك اذإ امك ةيخخأو ةينب :تلقو

 ىدارملا نع نابصلا نافرعلا وبأ هلّقن ام :رشع سماخءلا

 ةرهاقلاب دلو ء.نابصلا ىلع نب دمحم نافرعلا وبأ وه :فلؤملاب فيرعتلا

 رضحو ءملعلا بلط ىف دهتجاو .ةفعلا عم قلخلا ايدجتسم الكاوتم اريقف أشنو

 ةميقلا بتكلا سردو . .ىودعلاو ىروهجألاو ىغبادملاك رصعلا خايشأ ىلع

 فئنصو «نوريثكلا قئالخلا هلوح فتلاف «ماشلاو رصم ىف هلضفب ءاملعلا فرتعاو

 رهرألاب هيلع ىلصو ىفوت . . .ىنومشألا ىلع هتيشاح اهرهشأ وحنلا ىف تافلؤم

 .ه ١١١5 ةنس بيهم لفح ىف

 :باتكلا

 .ىنومشألل كلام نبا ةيفلأ حرش ىلع ةيشاح .عوبطم باتك وه

 ىلع كركشنو «معنلا غباوس نم انوحن تهجو ام ىلع مهللا كدمحن - هلوأ
 ىلع ةيشاحلا هذه ىوتحت . .مكحلا تارمضمو رارسألا تامهبم نم انل ترهظأ ام
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 مقو ام ىلع ههيبنتو «ىنومشألا حرش ىلع هلبق نوقباسلا هبتكك ام ةدبز صيخلت
 ىنفحلا ىلع لماحتو .ةيملعلا ةقيقحلا نايبتو ءهيلع قيلعتلاو .ماهفألا ماقسأ نم مهل

 حضويو . . .ىديلقتلا فرعلا ازواجتم هب ريهشتلا ىف فرسأو . .فنعو ةدش ىف
 نم ةليل ةرشع عبرال ءاثالغلا موي ةيشاحلا هذه نم فلؤملا عرفو ٠ .اهنيبيو رومألا

 .اهفلؤم دي ىلع فلأو ةئامو نيعستو ثالث ١١87 ةنس رفص

 - :ىدارملا نع هلقن ام

 ىنادلا ىنجلا :هبتك نم ىدارملا نع هذه هتيشاح ىف نابصلا خيشلا لقن
 ةوق ىلع ليلد كلذو .ةددعتم ةريثك عضاوم - ةيفلآلا حرشو ليهستلا حرشو

 ش 00 .هئارآ ىف ىدارملا

 نإ «- نيعضوم ىف - ءادتبالا «- نيعضوم ىف - لوصوملا :ىه. عضاوملاو
 «عزانتلا .هموزلو لعفلا ىدعت «- نيعضوم ىف - اهتاوخاو نظ ءاهتاوخأو

 «ليضفتلا لعفأ «ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا .ةفاضإلا ءرجلا فورح ءهل لوعفملا
 الام .لاعفألاو تاوصألا ءامسأ تن نيسعضوم ىف - ءادنلا «لدبلا ءديكوتلا

 فلالاب رابخإلا «- نيعضوُم ىف - لعفلا بارغإ ::- ٌنيَعَتْفوم ىف - فرصني
 «ثينأتلا ءاذكو نيأكو مك ءنيعضوم ىف  ددعلا ءعضاوبم ةثالث ىف - ماللاو

 ىف - فقولا .- عضاوم ةثالث ىف - ريسكتلا عمج .دودمملاو روصقملا ةينثتو
 « عضاوم ةعست ىف لادبإلا «- عضاوم ةثالث ىف فيرصتلا «- ةلامإلا - نيعضوم

 ٠ 000 .ماغدإلا
 .لاثملا ليبس ىلع عضاوملا ضعب ركذ ىلع رصتقاسو

 :مظانلا لوق دعب - اهتاوخأو نإ - ١

 ىمث نيهجوب هدعب مال ال مسق وأ ةءاج اذإ دعب
 لوألا نمف :ىنومشألا لوق ىلع اقلعم نابصلا لاق

 مزاهلّلاو اًققلا دبع هنأ اذ اديس ليق امك (ديز ىَرأ تنكو

 عم نيلوعفم ىلإ مومسفملا ةيدعت هجوو . . .ةزمهلا مضب -”ىرأ تنكو ..»
 | . . .ةثالث ىلإ ىدعتملا ىرأ عراضم هنأ

7 
 رو

 لكلا

 . ا ور هاو



 ىرأ ةثالث ىلإ ةيدعدملا لاعفألا نم نأ - نتملا حرش ىف - ىدارملا لاق نكل
 دازو ليهستلل هحرش ىف اذكو «كلذك تننظأ ىنعمب تيرأ عراضم .لوعفملل ءانبلاب

 مل امك «لعافلل ىنبمب هل قطني مل تننظأ ىنعمب تيرأ نأ هريغو هيوبيس نع هيف .

 ١/ 77١. 2«. . .اهانعمب تيرأ ىتلا تننظأب قطني

 :مظانلا لوق دعب - لمعلا ىف عزانتلا " 

 ٌلَمَعلا امهنم دحاوللف لبق لمع مما ىف اًيضنلا نآلماع نإ

 كاتأ كاتأ» وحن نم لمعلل نييضتقم امهنوكب زارتحالاو» :ىنومشألا لاق

 لمتحيو :ليهستلا حرش ىف ىدارملا لاق» :نابصلا لاق «ديكوت ىناثلا ذإ «نوقحاللا

 .17 7/15 «ادرفم رمضأ دق نوكيو عزانتلا نم نوكي نأ «كاتأ كاتأ» :هلوق

 .ديكوتلا وهو - ءابلا ةدايز ىف سماخلا عضوملا دعب - رجلا فورح “"' 

 وخن ىفك لوعفم ناك نإو .ةسيقم ريغ لوعفملا عم ةدئازلاو» :نابصلا لاق

 . ١199/7 «ىنادلا ىنجلا ىف اذك .«عمس ام لكب ثدحي نأ ابذك ءرملاب ىفك»

 :ةيفاكلا حرش ىف لاق - ثلاثلا هيبنتلا - هرخآ ىف - ليضفتلا لعفأ - 4

 نابصلا لاق .هيف لوعفم انه ثيحف «هتالاسر لعجي ثيح ملعأ هللا» ردقم لعفب

 ها «أدتبم الو هب الوعفم الو العاف ثيح ئجت مل : ليهستلا ىلع ىدارملا ىفو 7

 . 27 /؟

 :مظانلا لوق دعب - ىدانملا_

 سك او - 1 .٠ ريب 8 و .٠ 1 2و,

 انيب مض قاقحتسا هل امب انون ارارطضا ام بصنا وأ ممضاو

 مضلا هتعن ىف كلف ةرورض نونملا درفملا ىدانملا تممض اذإو» :نابصلا لاق
 نإف «ةرورضلل ىتف اي وحن روصقم نون نإف هتعن بصن نيعت هتبصن نإو بصنلاو

 حرش ىف اذك هتعن بصن نيعت بصنلا وأ ؛ناهجولا هتعن ىف زاج مضلا ىون

 . ”١١/7 «ىدارملل ليهستلا
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 :مظانلا لوق دعب  ديكوتلا- 5

 5 ع سا سس سوبا 2 ثا . 5

 ادكؤملا قباط ريمض عم  اَدُكأ مسالا نيعلاب وأ سفنلاب

 هسفن ديز ءاج :لوقتف امهعورفو ريكذتلاو دارفإلا ىف ىأ» :ىنومشألا لاق

 امهنيب عمجتف هلوق ىلع اقلعم نابصلا لاق .«امهنيب عمجتف هنيعو هسفن وأ هنيع وأ
 ىف اذك نسح :ليقو مزال نيعلا ىلع سفنلا ميدقت نأ رهاظلاو . فطع الي ىأ»

 . 07 «ىدارملا

 يرش ياهلا مك ني فرقا مك ال

 مدقي برعلا ضعب نأ شفخألا ىكحو : ىدارملا لاق» : نابصلا لاق (؛رجلا فرحو

 اهنال هيلع سايقلا زاوج حيحصلاو «هيلع ساقي ال : ليقف: .ةيربخلا مك ىلع لمعلا

 000 ./5 «ةغل

 :احيحصت امهعمجو دودمملاو روصقملا ةينثت- 4

 وهو اددلإ وجنب - فلاآلا ئأ لصألا ةلوهجملا ئدارملا نئمو)»: .نابصلا لاق

 . 5/5 ؛واو وأ ءاي نع ىهأ ىردي:ال هفلأ نال لاق ءوهللا

 سم دو

 نه مهد لبق ملا

 حتفيو هلوأ مضي نأ دبالف هريغصت دصق مسا لك نإ . 1 :ىنومشألا لاق

 لوأ ريسكتلا ىف .اوحتف مهنأ كلذ هب للع امد :اذه ىلع اقلعم نابصلا لاق «هيناث

 اوحتفو هتوقل ىلوأ مضلا ناكو «مضلاو رسكلا الإ قبي.ملو ىشامخلاو ىعابرلا

 ىلع ءايلا لبق ام نالباقتم لعافم وحن ىف ريسكتلا فلآو «ريغصتلا ءاي نآل «هيناث

 ش . 7/5 «رييغت ضعب عم ئدارم .هنا افلآلا لبق ام

 مانا لوق دعب _ةلامإلا - ٠١

 ان ريغو اه ريغ امس نود انكمت لي مل آم لمث الو

 اك4



 ةلامإ :نابصلا لاق «ةلقتسم اهنوكل ال ةلامإ برطق ىكحو» :ىنومشألا لاق

 . 79/7 /5 «ىدارملا ىف امك باوجلا ىف ىأ ةلقتسم اهنوكل :هلوقو ةيباوحلا ىأ «ال»

 :مظانلا لوق دعب  لادبإلا- ١

 اَْيَن عْمِجَك بك لعافم دم 2 اًمَتَكا نيِنيل ىناث كاذك

 ىف حص هدحاو ىف حص امل هنأ عم ذاشف نوايض امأو ..» :ىنومشألا لاق

 ساقي ال هنأ حيحصلاو «نيض هسايق ناكو نويض اولاق امك نوايض اولاقف عمجلا

 حيحصت ىف نوايض ىلع ىأ» . . هنأ حيحصلاو هلوق ىلع اقلعم نابصلا لاق «هيلع

 ىف ا!ذك سايقلا ىلإ سانأ بهذو دجوأ اذإ هدذحاو ةحص ىف ههبشأ امو واولا

 71١8/5. «ىدارملا

 هتيشاح ىف ىفوسدلا ةفرع نب دمحم خيشلا هلقن ام :رشع سداسلا

 ىدارملا نع بيبللا ىنغم ىلع

 :فلؤملاب فيرعتلا
 قوسد ةدلبب بلو « ىكلاملا ىقوسدلا ةفرع نب دمحأ نب دمحم خيشلا وه

 خيشلا سورد زوضح مزالو . .نآرقلا ظفحو رصم ىلإ رضحو «رصم ىرق نم

 ىف (ًديرف ناكو . .سيردتلاو ءارقإلل ردصتو . .ريدردلا خيشلاو ىديعصلا ىلع

 نيل ناكو .:هريرقت حضاوب لكشم لك كفي «ىنابملا نييبتو ىناعملا ليهست
 ' . .تارابعلا ةحضاو تافيلأت هلو . .بناجلا

 اوجرخو ءرخآلا عيبر رهش نم نيرشعسلاو ىداحلا ءاعبرألا موي ىفوتو

 ةبرتب نفدو لفاح دهشم ىف رهزاألاب هيلع ىلصو ليلدلا برد نم هتزانجب .
 ه7 ماع ىف كلذو . . نيرواجملا

 :باتكلا

 هلل دمحلا :هلوأ «ماشه نبال بيبللا ىنغم ىلع حرش  عوبطم باتك وه

 هلآ ىلعو باطخلا لصفو ةمكحلا ىتوأ نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «باوصلا حنام

 ىنغملا نم ةخسن تيأر الل «ىقوسدلا دمحم ريقفلا دبعلا لوقيف دعب امأ . . هياحصأو
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 نم اهيلع تفخو باتكلا ةعلاطم. ىلع نيعت ةديفم ديياقت اهيلع . ..ئدلاو طخب ىتلا

 انخيش .تمزل . .لامق هرخآ ىفو . .نوبحملا ىناوخإ اهديرجت ىلع ىنلمح عايضلا
 ةنس نم ءادتبا هرخآ ىلإ هلوأ نم باتكلا اذهل هتءارسق ىف ريدردلا دمحأ خيشلا

 ةبتكمب عدوم وهو .رهزالل ىترواجم نم ةنس داس لف ةنس مامت ىلإ ٠١7

 ل55 ل فم مقر رهرالا

 :هلقن ام

 نع لوألا هثزج ىف هذه هتيشاح ىف ىقوسدلا ةفرع نب دمحم خيشلا لقن

 امأ «(ةددشملا ةروسكملا) امإ  ىه عضاوم ىف «ىنادلا ىنجلا هباتك نم ىدارملا

 .دق «بر «هلب «(ديدشتلاو رسكلاب) الإ .«(فيفختلاو حتفلاب)

 :ليدبلا ليبس ىلع نم عيتاوم ةسمخ راسو

 ىقلاملا دازو . . .نيهجو ىلع امأ» : ىنغملا .لاق فيفختلاو حتفلاب مآ -

 ا دس للا ط9 لرد ضرع فرح نوكأ وه الث ىنعم اما

 ىتلا «امأ» نأ ىلع ىقلاملا صنو :مساق مأ نبا لاق» :ىقوسدلا لاق «دعقت امأو

 ضرع فرح امأ نوكو :مساق مأ نبا لاق. مث «حاتفتسالل ىتلا امأك ةطيسب ضرعلل
 .ال8ص «هريغ مالك .ىف هرأ مل

 نوكت نأ ىناثلا» : ىنغملا لاق .هجوأ ةعبرأ ىلع  ديدشتلاو رسكلاب الإ - "

 ىلع اقلعم ىقوسدلا لاق 'ههبش وأ ركذم عمج اهيلاتبو اهب فصويف ريغ ةلزنمب
 فصوي نأ حص امئإو «مهضعبل افالخ اهدحو اهب ال ىأ» :«اهيلاتبو اهب فصويف»

 مأ نبا لاق اذك ةرياغملا وهو ' فصولا ىنعم ىدؤي اهعومجم نآل ءاهيلاتبو اهب
 000.١٠١ ٠ 5؟ص «مساق

 '"'  بله  مسا .هجوأ ةثالث ىلع .هلب» :ىنغملا لاق 0

 :«بنيكل فدارم مساو» ىلع اقلعم ىقوسدلا لاق «فيكل فدارم مساو »

 شفخالا بهذم ىلع فرح اهنأ وهو عبار هجو فنصملا تافو : ىنيمامدلا 9

 ص ؟ىثادلا ىتجلا ىفب مساق ما نبا هنع 178 .

 : ىنغملا لاق «ريغصتلاو دقو ةيربخلا مك نم اهريغ نع بر دارفنا - بر 4
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 هزييمتو هريكذتو هدارفإو ارهاظ ناك نإ هتعنو اهرورجم ريكنت بوجوو .بر درفنتو»
 هريكذتو هدارفإو ١هلوق ىلع اقلعم ىقوسدلا لاق «اريمض .ناك نإ ىنعملا قباطي امب

 مهبرو «نيلجر امهبر» وحن زييمتلل ريمضلا ةقباطم نويفوكلا ىكحو» :«خلإ

 اوكح مهنإ :روفصع نبا لاقو ؛برعلا نع القن كلذ اوكح «؛«ةأرما اهبرو ءالاجر
 7١١. ص .ها «ىنادلا ىنجلا ىف اذك .لاق امك سيلو اسايق كلذ

 ىلع ىهو ةيمساو ىتأتسو ةيفرح نيهجو ىلع دق» :ىنغملا لاق - دق  ه
 . .نيهجو ىلع لمعتست هذهو بسحل فدارم مساو ىتأستتسو لعف مسا نيهجو
 لمتحت .ىدق نيبيبخلا رصن نم ىندق هلوقو . .ىفكيل ةفدارم لعف مسا ةلمعتسملاو

 لمتحتف ةيناثلا امأو لعف مسا نوكت نأو ءانبلا ةغل ىلع ٌبشح ةفدارم ىلوألا دق

 .«حضاو وهو لوألا

 سيل ذئتيح نونلا فذح نآل» :«حضاو وهو ههلوق ىلع اقلعم ىقوسدلا لاق

 نم مساق مأ نبا هلقن ام ىلعف ةينبم اهنأ ىلع امأو رهاظف ةبرعم اهنأ امأ ةرورض
 .759 ص ؛ةيئبمللا نم نونلا فذح راوج

 ىنغم ىلع هتيشاح ىفريمألا دمحم خيشلا هلقن ام:رشع عباسلا

 ىدارملا نع بيبللا

 :فلؤملاب فيرعتلا

 نب زيزعلا دبع نب رداقلا دبع نب دمحأ نب دمحم نب دمحم خيشلا - وه
 - ىرق نم) وبنص ةيحانب دلو . .ريمألاب ريهشلا ىرهرألا ىكلاملا ىوابنتسلا دمحم

 ةنس ةجحلا ىذ رهش ىف هدلوم ناكو «كانه هدج لزن ثيح .ديعصلاب (طوريد

 عست نبا وهو رصم ىلإ امهعم لحتراو هيدلاو رابخأب فلآو «ةثامو نيسمخو عبرأ

 ةيشاح اهنم تافلؤم هلو «ليصحتلا ىف دهتجاو هرصع نايعأ سورد رضحو نينس

 ىلع ةيشاحو ماشه نبال روذشلا حرش ىلع ةيشاحو ماشه نبال ىنغملا ىلع

 نيتتثاو نيتئام 1777 ةنس مارحلا ةدعقلا ىذ رشاع نينثالا موي ىفوت . .ةيرهرألا

 . ىابتياق ناطلسلا ةرامع برق نفدو «فلأو



 ٌ 1 ؛ 0 0 :باتكلا

 .ةرهاقلاب .. ةيبرعلا بتكلا ءايحإ رادب عبط . عوبطم باتك وه
 نمحرلا هللا مسب :هلوأ «ءماشه نبال بيبللا ىنغم باتك ىلع:ةيشاح وهو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو :هلاؤس نع ىنغم هملع لب هوحن ىذلا هلل دمحلا .ميحرلا
 فورعملا ىدارملا نع لقن هذه هتيشاح ىف ريمآلا خيشلاو . .هلآو دمحم انديس

 ىف عدومو . . ىتادلا ىنجلا نم هلقن ناكو طقسف هنم لوالا ءزجلا ىف مساسق مأ نباب

 5652 7790 . 7١715 مقر رهزألا ةبتكم

 :هلقن ام

 هيلع دمتعاو هطمن ىلع راس ىذلا ىنادلا ىنجلا هباتبك نم ىذارملا نع لقن
 باوبأ ىف ريمألا خيشلا لقن ناكو .بيبللا ىنغم هباتك ىف ماشه نبا هنع ذخأو
 فاكلا فرح «(دق) فاقلا فرح «(بر) ءارلا فرح «.(لجب) ءابلا فرخ :ىه
 ضعب ركذ ىلع رصنتقأسو .(لعل ءالول) ماللا ةفرح ء(ناك :ةرابجلا ريغ فاكلا)

 0 لمس ىلع عضال

 :ةيمساو ةيفرح نيهجو.ىلع دق. مسق نأ دعب ىنغملا بحاص#لاق - دق!

 لعف مسا ةلمعتسملاو» :لاق.بسحل فدارم مساو لعف مسا نيهجو ىلع ل

 نوكت نأ ىلوألا دق لمتحت  ىدق نيبيبخلا رصن نم ىئدق ..لاقي ىفكيل ةفدارم
 لوألا لمتحتف ةيناثلا امأو «لعف مسا نوكت نأو ءءانبلاةغل ىلع بسحلل ةفدارم
 .«حضاو وهو

 حرص دقو ...» :«ىفكيل ةفدارم» هلوق ىلع اقلعم هتيشاح ىف ريمألا لاق
 ش .«ىفك ىنعمب اهنأب مساق مأ نبا

 امأ ةرورضب سيل ذئتيح نونلا فذح نأل ىأ» :«حضاو وه» هلوق ىلع قلعو
 راوج نم مساق مأ نبا هلقن ام ىلعف ةينبم اهنأ ىلع امأو رهاظف ةبرعم اهنأ ىلع

 . ١117 ص ها «ةينبملا نم نونلا فذح

 :ىنغملا لاق «لاعفألا ءامسأ ضعبل ةقحاللا ىهو - ةراسجلا ريغ فاكلا -

 ىنربخأ ىنعمب كتيأرأو كءاجنلاو كديودو كلهيح وحن لاعفالا ءامسأ ضعبلو»
 . .#ىلع تمرك ىذلا اذه كتيأرأ» وحن
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 مساق مأ نباو فنصملا نأ ملعا» :«ىنربخأ ىنعمب» .ىلع اقلعم ريمألا لاق

 نم ةلوقنم هذه تيأرأ نأ اراتخا ليهستلا حرشو ىنادلا ىنجلا بحاص ىدارملا

 لعاف ءاتلاف «عنص ام اديز كتيأرأ وحن «نينثا ىلإ ىدعتت اهنال ةيرصبلا ال ةيملعلا

 لوعفم ماهفتسالا ةلمجو لوأ لوعفم اديزو حيحصلا ىلع باطخ فرح فاكلاو

 ١65. ص ا(...ناث

 ريتلمج ىلع لخدت نأ اهدحأ هجوأ ةعبرأ ىلع» :ىنغملا لاق  الول “ 
 . . «كتمركال ديز الول» وحن ىلوألا دوجوب ةيناثلا عانتما طبرل ةيلعفف ةيمسا

 ىكح ءارفلا.نأ ىنادلا ىنجلا ىف» :«هنع اهتباينل» هلوق ىلع اقلعم ريمألا لاق .

 ديز الول لوقت كنأب درو ءدجوي مل ول هبانم اهتباينل الولب عوفرم هنأ مهضعب نع
 7١6. ص ه ا «ىفنلا دعب الب فطعي الو كتيتأل ورمع ال

 ىنجلا ىفو ريمألا لاق . . .تاغل رشع اهيف» :ىنغملا لاق  اهتاغل - لعل - 5

 :لاق نغو لعرو ٌنهركذو تلعل الإ هذه ركذف ةغل ةرشع اتنثا لعل ىفو ىنادلا

 ليقو ةلمهملا نم لدب ليقف ثالثلا تاغللا كلت ىف ةمجعملا نيغلا ىف فلتخاو

 ش . 777ص ه ا «اهنم الدب تسيل

 ىدارم لا نعراطعلا نسح خيشلا هلقن ام :رشع نماثلا

 رصم ىف ماقأ - ىرهرألا ىرصملا ىعفاشلا راطعلا دمحم نب نسح خيشلا وه

 ةثداح نم اهمهد ام رصم مهد مث . ىرهرألا عماجلا ىف بالطلا ضعبل سردو

 مث ةليوط ةدم دالبلاب ماقأف ةيمورلا دالبلا ىلإ رصم نم اراف جرخف نييسنرفلا ةرفكلا

 عيبر رهش نم ىناثلا ةعمجلا موي لاوز اهيف هلوخد فداصف ماشلا قشمد ىلإ هجوت

 ىلع ةيشاح وحنلا ىف هتافلؤم نمو ..فلأو نيتئامو نيرشعو سمخ ةئس لوألا

 .ه ١716٠ ةنس ىفوتملا .دلاخ خيشلل ةيرهرألا حرش

 انف



 | ْ 1 :باتكلا

 هفلؤمل ةيرهزألا حرش باك .ىلع وحنلا ملع ىف ةينشاح ..«عوبطم باتك وه
 ..ىرهرألا دلاخ خيشلا

 مم ام ملل . .هلآو دمحم هللا لوسر

 ىف اهلعجو .رهزألا عماجلاب ناك نأ تفو ةيشاحلا هذه فلؤملا عمج - لقو

 قشمد ىف ماقملا هب رقتسا املو «ةيمورلا دالبلا ىلإ هجوت اهنيح اهبحصتسا مث ةدوسم

 عباسلا كرابملا ءاثالثلا موي لقنلا مامت قفاوو «ةدوسملا نم ةيشاخلا هذه لقن ىف عرش

 .فلالا دعب نيتئامو نيرشعو ةسمخ ماع ىلوألا ىدامج نم رشع

 .ا١الوا ط1 8-مخل5 17 مقر رهرألا ةبتكمب عدوم

 :ىدارملا نع هلقن ام
 عونمملا :ىه عضاوم ةعبرأ ىدارملا نع هذه هتيشاح ىف راطعلا خيشلا لقن

 .هيف لوعفملا «عوفرملا عبات «ربخلاو أدتبلا .فرصلا نم

 :اليصفت عضاوملا هذه ركذأسو

 ىلع اقلعم راطعلا لاق ءرّخأك لدعلاو فصولا  فرصلا نم عونمملا ١
 ريغ ىنعمب دملاو ءاخلاو ةزمهلا حتفب رخآ ثنؤم ىرخأ عمج ةزمهلا مضب» :«رخآك»

 قحأ هانعمف رخآ لجرو ديزب تررم :تلق اذإف ليسففتلا لعفأ باب نم وهو

 هلاق ركذلا ىف مدقستلا ىف هب ىنتسعا دق لوألا نآل ؛ركذلا ىف دير نم ريخأتلاب

 . ٠١ 8ص «ليهستلا حرش ىف ىدارملا
 «ةمتت») راطعلا لاق ؛(رورجمو اًراج وأ اًفرظ ناك اذإ ةلمجلا ربخلا  ربخلا- "

 ةعبرأ اربح اعقو اذإ رورجملاو راجلاو فرظلا ىف نيرخآتملا ضعب لاق :ىدارملا لاق

 .بهاذم

 امهنأ .ىناثلا «لعاف مسا اهيف لماعلا نوكيف تادرفملا ليبق نم امهنأ اهدحأ

 بهذم اذهو رقتسي وأ رقتسا وأ ناك وحن العف امهيف لماعلا نوكيف ةلمجلا ليبق نم

 . .نييرصبلا روهمج

 نمي



 وهو ةلمجلا ليبق نم انوكي نأو درفملا ليبق نم انوكي نأ زوجي .ثلاغلا

 . نيرخأتملا ضعب رايتخا

 ١726. ص «جارسلا نبا بهذم وهو هسأرب مسق امهنأ . عبارلا 1

 بارعإ برعأ ناث لك وهو «عوفرملا عبات - تاعوفرملا نم عباسلا بابلا " 
 اديق فيرعتلا ىف ىدارملا دازو ...» :راطعلا لاق . .ددجتمللاو لصاحلا هقباس

 ش ١59. ص «.. .اربخت سيلو :لاقف ىناثلا ربخلا جارخإل

 ناك ءاوس اًقلطم نامز مسا نم «ىف» ىنعم نمض ام وهو - هيف لوعفملا - ؛

 .اصتخم وأ امهيم

 حرش ىف ىدارملا لاق» :«اصتخم وأ امهبم ناك ءاوس» ىلع اقلعم راطعلا لاق

 .نيحو تقوك نيعم ريغ نمزلا نم ردق ىلع عقو ام نامزلا نم مهبملا :ليهستلا
 مولعم نمزلا نم ردق هلام وه دودحملاف هريغو دودحم :نامسق صتخملاو

 ءءاتشلاو فيصلا وحنو روهشلا مايأ رئاسو مرحملاو ةنسو رهشو نيموي وحن

 ارهش برعلا هيلإ تفاضأ امو دحألاو تبسلاك مايالا ءامسأك دودحملا ريغ صتخملاو

 ةفصلا وأ لأب صتخا امو ىناثلا عيبرو لوألا عيبرو ناضمر وهو روهشلا مالعأ نم

 ١86. ص ؛ةفاضإلا وأ

 ىدارملا نع ىرضخلا دمحم خيشلا هلقن ام .رشع عساتلا

 :فلؤملاب فيرعتلا
 ماع ىف دولوملا ىرضخلاب ريهشلا ىعفاشلا ىطايمدلا دمحم خيشلا وه

 هنع ذخأو «ةيعفاشلا ءاملع رباكأ نم وهو .ه7/17١ ماع ىف ىفوتملا ه1

 موي ةماركلا راد ىلإ لقتنا نأ ىلإ «سيردتلاو ةدافإلا ىلع بظاوو ءريفغلا مجلا

 .لفاح دهشم ىف نفدو رفص ثلاث رهظلا دعب ءائالثلا

 :باتكلا

 نبا ةيفلأل ليقع نب نمحرلادبع نب هللادبع خيشلا حرش ىلع ةيشاح وه
 احن نم ىلع لضفت نم اي مهللا كدمحن .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هلوأ .كلام

 . . .ةيفاكلا همعن ةصالخ رتاوتب هوحن
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 اذه ىلع ىلاعت هللا هرسي ام رخآ اذهو :هرخآ ىف لاق عوبطم باتك وهو

 ْ . كرابملا حرشلا

 رشع ىداحلا تبسلا د 3 ناد دقو : فلولا ٠ لاق

14174 37 

 :هلقن ام

 :ىه باوبأ ىف ىدارملا نع هذه هتيشاحخ ىف ىرضخلا تمح خيشلا لقن
 ءامسأ ءءادنلا «- نيعضوم ىف  زييمتلا .قلطملا لوعفملا «عزانتلا «ملعلا .مالكلا
 ءامهعمجو ' دودسلاو روصقملا ةينشت ةيفيك « فرصني هلام ةتاوصالاو لاعفألا

 ..لادبإلا

 :لاثملا ليبس ىلع عضاوملا ضعب ركذب ىفتكأسو

 ١ العلم  مظانلا لوق دعب :
 هرج رجفلل مّلع راجف اَذك . . .ةريملل ةرب هلثمو

 لاق ةوكتلا مكسسح ل ىف ىلا لع مكحول ليش ليقع نبالاق
 حرش ىف فنصملا هيلع ضنو «نتملا رهاظ وه امك ىنسغم ةركن وهف :ىرضمخلا

 قرفب نذؤت اظفل ةماسأو دسأ نيب عضاولا ةقرفت نأب ىدارملا هبقعت نكل ؛ «ليهستلا

 ؟مكحتلا مزل الإو ىنعملا ىف ١/ 137 .

 ١ - التمييز  مظانلا لوق دعب :

 ابهَّذ ضرألا ءلم لثم ناك نإ  ابجو فيضأ امدعب بصنلاو
 . خلإ «ضرألا ءلم لثم ناك نإ» :ىدارملاو ىنومشألا لاقو» :ىرضخلا لاق

 ءلم لاقي إل ذإ «اباحس ةحاز ردق» هلثمو ءهيلإ فاضملا نع هؤانغإ حلصي ال هنأ ىف
 رجلاو بصنلا راج ءهيلإ فاضملا 34 فاضملا ءانغإ حص نإف ٠ « باحبس  ردق الو ب بهذ

 ش 14 /



 ٠ - مظانلا لوق دعب  احيحصت امهعمجو روصقملاو دودمملا ةينثت ةيفيك :

 فلأ دق لبق ناك اماهلوأو 22فلألا واو بلقت اذ ريغ ىف

 تليمأو لصالا ةلوهجم ةسداس تناك اذإ ءاي بلقت ةروصقملا ثينأتلا فلأ

 ىتلا ىه «لصألا ةلوهجم» : ىلع اقلعم ىرضخلا لاق «نايتم اًملع ىتم ىف لوقتف

 ' فنصملا نبا رهاظلو بجاحلا نبال اعبت هلاثم نم ذخؤي امك ههبش وأ فرح ىف

 نيتلمهم نيلادب  اددلا وحنب لصألا ةلوهجم لثمو ةيلصأ امهفلأ ىدارملا لعجو

 6٠ /” «واو نع وأ ءاي نع ىهأ ىردي ال هنأل» :لاق .وهللا وهو ىتفلاك

 :مظانلا لوق دعب  تاوصالاو لاعفألا ءامسأ - :
 قصص 66

 مو ةوأ اذكو ٍلْعف مسا وه ةصو ناتشك ٍلْعف نع بان ام

 نم رهتشا ام اهنم تاغل هيفو ءواولا دشو ةزمهلا حتفب هَوأ» :ىرضخلا لاق

 ىدارملا ىف امك عجوتأ ىنعمب لعف امسا امهف نوكسلاو مضلاب هآو هآ مهلوق
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 :مظانلا لوق دعب  فرصني ال ام- ©

 متْخ ثينأت ءاتب ىري نأ نم ١ ملَس فصَو ىف َنالعَف ادئازو
 نوكي نأ طرشب «نونلاو فلألا ةدايزو ةففصلل فرصلا نم مسالا عنمي

 ىلع ثكثنؤملاو نالعف ىلع ركذملا ناك نإف . . .ثينأتلا ءاتب اموتخم كلذ ىف ثنؤملا

 كلذ نم ئجي مل :«ةنالعف ىلع ثنؤملاو» ىلع اقلعم ىرضخلا لاق «فرص ةنالعف

 :هلوق ىف فنصملا اهعمج ةدودعم ظافلأ الإ

 ...اناليح تينئتسا اذإ انالعفل ىلُعَف ٌرجأ

 ْ :هلوقب ىدارملا هليذو

 ءءء
 وىم/؟ اًنايلأو ةَغَُل ىلع اناصمَخ نهيف ذزو

 م ما

 نفي



 :مظانلا لوق دعب  احيحصت امهعمجو روصقملاو دودمملا ةينثت ةيفيك - "

 فلأ دق لْبَق ناك ام اهلوأو فلألا (واو بَلْقَت اذ ِرْيَغ ىف

 لصألا ةلوهجم تليمأو ةلاةل ةثلاث تناك اذإ ءاي بلقت ة ةر ملا ثينأتلا فلأ
 ىتلا ىه «لصألا ةلوهجم» ىلع اقلعم ىرضخلا لاق .نايتم املع ىتم ىف لوقتف

 «فنصملا نبا رهاظلو بجاحلا نبال اعبت هلاثم نم ذخؤي امك ههبش وأ فرح ىف

 - نيتلمهم نيلادب  اددلا وحنب لصالا ةلوهجم لثمو «ةيلصأ امهفلأ ىدارملا لعجو
 ١6١. /5 ه1 .ءاي وأ واو نع ىهأ ىردي ال هنآل لاق ءوهللا وهو ىتفلاك

 ىدارملا نع اجنلا وبأ خيشلا هلّقن ام :نورشعلا
 ٠ :فلؤملاب فيرعتلا'

 .ىرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ءاملع نم اجنلا وبأ دمحم ديسلا ةمالعلا وه

 1 | | . :باتكلا .

 - ١١98 -1١7/.مقر رهزألا ةبتكمب عدوم «ةينيسحلا ةعبطملاب عوبطم باتك وه
 16 . ٠ ٠

 ملع ىف ةيمورجألا نتم ىلع ىرهزألا دلاخ خيشلا حرش ىلع ةيشاح

 0 . ةيبرعلا

 نع عفرو هدابع نم هافطصا نمل هضيف باوبأ حتف ىذلا هلل دمحلا :هلوأ
 تارابع هذهف دعب امأ ..هدادوو هسنأ ةذل اوقاذف مزاوجلا لماوع هترضح نازحأ

 ةمالعلا انخياشم خيش ةيشاح نم اهبلغأ تذخأ .  .ةيفيوظ تاكنو ةفيرش
 . ْش . .ىغبادملا

 :هلقن ام

 ىفو أدتبملا ىف نيعضوم - ىدارملا نع : هذه هتيشاح ىف اجنلا وبأ خيشلا لقن
 . فطعلا

 ريمغ ةيظفللا لماوعلا نع ىراعلا عوفرملا مسالا وه - هفيرعت  ادتبملا - ١١

 وهف ديقلا ىف ذيق» : خلإ ةدئازلا ريغ ىلع اقلعم اجنلا وبأ لاق ٠ ءاههبشأ امو ةدئازلا



 نإ ءديز كبسحب لوألا نمف «دئازلا هبشي فرحب وأ دئاز فرحب رورجملا لاخدإل

 ىف كبسح نأ ةيفاكلا حرش ىف ركذو :ىدارملا لاق «ةدئاز هيف ءابلاو أدتبم كبسح

 اذإ أدتبم نوكي امنإو ةفاضإلاب فرعتي ال هنأل ءأدتبم ال مدقم ربخ هوحنو لاثملا اذه

 ٠١5. ص «مهرد كبسحب وحن ةركن هدعب ناك

 نإ هل صصخملا وأ ةفرعم ناك نإ هعوبتملل حضوملا عباتلا - نايبلا - فطعلا - "

 - لوؤملا ريغ دماجلاب جرخف «..هعوبتمل لوؤملا قتشملاب لوؤملا ريغ دماجلا ةركن ناك
 ىف الإ سكعلابو الدب هلعج حص نايب فطع هلعج حص ام نأ ةدعاقلاو «تعنلا

 . ١750 ص .اهعجارف ىدارملا ةمالعلا اهمظن لئاسم

 | :ةظحالم

 حرش نم ىدارملا نع لقنلا نأ تظحال «نيلقانلا بتك تحفصت نأ دعب

 نع لقنلا نم رثكأ ةيفلألا حرش نم لقنلاو ةيفلألا حرش نع لقنلا نم رثكأ ليهستلا
 . ىنادلا ىنجلا

 نحل عورلر





 ثلاثلا يابلا

 حرشلا ىلع ءاوضأ

 :ىلع لمتشيو

 .كلام نبا ىلع كاردتسا.كلام نبا نع هلقن

 .نايح ىبأ هخيش نع هلقن . مظانلا ىلع ةدراولا تاضارتعالا

 .مظانلا نبا ىلع هدامتعا ىدم . هيوبيس نع هلقن





 حرشلا ىلع ءاوضأ

 نم هريغ نع هفلأ امم رثكأ لقن دق ةيفلألل هحرش ىف ىدارملا نأ نظأ تنك

 ةيفاكلا هبتك ىف كلام نبا ىلع هدامتعا رثكأ ناك دقو .مهملع مهنع ذخأو اهحارش

 .هب رثأت دقف هحرشو ليهستلاو اهحرشو

 نأ تظحال دقو «ةنراقملاو حيضوتلا ليبس ىلع ةاحنلا ضعب ءارآ ضرعي دقو

 اردصم امهل نأ تننظف تاهيبنتلا ركذو حرشلا ىف ىدارملا ةقيرط عبتا ىنومشألا

 ىنومسشألل ديحولا ردصملا وه ناك ملاعلا ىدارملا نأ ايلج ىل رهظ نكلو ادحاو

 نع نيلقانلا مسق ىف كلذ ىلع ةلثفألا ضعب تركذو .هيلع دمتعاو هنع لقن ىذلا
 . ىدارملا

 وحنلا دعاوق عمج هنأ تظحال حرشلا نم مسقلا اذهل ىقيقحت دعبو

 ةركفلا مكحتست لصيفلا وهف اهدباوأب طاحأو اهتآبخم هحرشب فشكو اهرارسأو

 .اعم امه وأ ىرظنلا وأ ىلقنلا ليلدلاب اهزربيف هدنع

 رصح تحت عقي ال ادج ريثك كلذو همساب هلئاق ىلإ لوقلا بسني ناكو

 ءشفخأالاو .هيوبيسو حراشلاو كلام نباو «ىئاسكلاو ىفاريسلا كلذ لاشمأو

 . مهريغو نايح وبأو دربملاو «ىمرجلاو ءروفصع نباو «ىنزاملاو ءجاجزلاو

 ءارآ قفاويو هكردتسي وأ كلام نبا نع لقني ةرات هنأ هحرش ىف تظحالو

 ىف ناك نإو .سايقلا نم رثكأ عامسلا ىلع هدامتعا ناكو ءمهفلاخي وأ ةاحنلا

 لفغي مل امك «هيلإ ليملاو نييفوكلا بهذمل هبيوصت لفغي ملو .هاجتالا ىرصب ةلمجلا

 ىف دمتعاو «ىنعملل احيضوت لمجلا ضعب بارعإو ةيوغللا ةيحانلا نع ىدارملا

 لاثمأو «ةيوبنلا ثيداحألاو هيف تاءارقلا هجوأو ميركلا نآرقلا ىلع داهشتسالا

 .... لكل ةلثمالا برضأسو . .مهراعشأو مهلاوقأو برعلا



 كلام نيا نع هلقت

 كلذ ىف هجتي ناكو ءامهيحرشو ليهستلاو ةيفاكلاب نيعتسي ناك ام .اريثك
 نيذه نم لئاسم ركذي ناكف  مظنلا ىف كلام نبا تافام لمكي هنأ امإ .نيهاجتا

 : ةلثمألا نمو ةيفلألا نيبو امهنيب ةفلاخملا نايبل امهنم لقنلاب ىتأي نأ امإو «نيباتكلا

 (١)ةلأسم ٠
 : مظانلا لوق دعب . مالكلا باب ىف
 و مر هاك ره

 .مقتساك ديفم ديفم ظفل انمالَك

 هل تاهيبنت ىف ىدازملا لاق حرشلا دعب

 نوكي نأ مالكلا دح ىف ءاملعلا ضعب دارو ليهستلا حرش ىف لاق :ثلاثلا»

 وأ العف امهدحأ ركذي نأ ىلع نالجر حلطصي نأ نننازارتحا دضاو قطان نم

 دخاو لمع مالكلا نأل“أدتبملا كلذ ءزج وأ «لعفلا كلذ :لغاف:رخآلا ركذيو .ءأدتبم

 :امهدحأ :ناباوج ةدايزلا هذه نع ىنغتسمللو :لاق ءادحاو الإ هلماع نوكي الف

 داحتا سيلو «مالك وه لب مالكب سيل نيقطنلا.عوسمييجتم نأ .ملسن ال :لوقي نأ
 .اًطخ طخلا نوك ىف اربتعمم بتاكلا داحتا نيكي مل امك اربتعم قطانلا

 ةدحاو ةملك ىلع رصتقا امنإ نيحلطصملا نم دحاو لك :لاقي نأ :ىناثلاو

 نم دحاو لكف «هنهذ ىف رضحتسم اهانعمف .ىرخإالاب رخآلا قطن ىلع الاكتا

 ىئرملا :ىأ .اديز :احبش اوأر موقل لئقلا لوق نوكي امك مالكب ملكتم نيحلطصملا

 0 .«ارصتخم هاا .اديز

 (؟)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب مالكلا باب ىف

 صح ريبْمَت مسلل تنسو ظ لآو ادثلاو َنيوْنلاَو رجلا .
 ىف هب لوعبفم هنأل «ءادنلاب مسالا صتخا اهنإو :لي تلا حرش ىف لاقو»

 | :كاقو حرش مث



 :لاق ثيح هظفل نع ربخأ ام ةيمساب ةيفاكلا ىف حرص دقو

 امسا اهنلعجاو برعأ وأ نباف امكح ةادأل تبسن نإو

 (؟)ةلأسم

 :نابهذم حالطصالا ىف بارعإلا :لاق :ىنبملاو برعملا باب ىف

 ءىج ام بارعإلا :هلوقب ليهستلا ىف هدحو» :لاق .ىظفل هنأ :امهدحأ لاق

 .«فذح وأ نوكس وأ ةكرح نم لماعلا ىضتقم نايبل هب

 ليهستلا ىف هلح دقف حالطصالا ىف امأو» :لاق .حالطصالا ىف ءانبلاو

 وأ ةياكح سيلو «بارعإلا هبش نم لمعلا ىضتقم نايبل ال هب ءىج ام :هلوقب
 .«نينوكس نم اصلخت وأ القن وأ اعابتا

 (4)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  ريمضلا باب ىف

 بجي انبلا هل رمضم لكو ظ

 :بابسأ ةعبرأ هئانبل ليهستلا ىف ركذ دقو» :لاق

 ىقابلا لمحو نيفرح وأ فرح ىلع هرثكأ نأل ؛اعضو فرمحملا هبش - اهلوأ
 ظ ا .رثكألا ىلع

 الإ هامسم ىلع هتلالد مقت ال رمضملا نأل ؛اراقتفا فرحلا هبش  اهيناث

 .اهريغ وأ ةدهاشم نم ةميمضي

 نم هجوب هظفل ىف فرصتلا مدع دومجلاب دارملاو ءادومج فرحا هبش - اهثلا

 .تامهبملاب لعف امك هب فصوي وأ فصوي نأبو ءريغصتلا ىف ىتح هوجولا

 . ىناعملا فالتخال هغيص فالتخاب ءانغتسالا  اهعبار

 (0)ةلأسم

 0 :مظانلا لوق دعب ةراشإلا باب ىف

 اقلطم عُمر رشأ ىلؤأبو
 خلإ ...ىلؤأ دما ًقّدْطَم

 . صه



 هبسنو «تلق» لاق . طسوتملا دملاب كئثلوأ نوكت نأ فنصملا حضو حرشلا دعب

 .هجوأب ليهستلا حرش ىف هل لدتسا دقو .«هيوبيس ىلإ رافصلا

 لامعتسا مهتغل نم سيل نييزاجحلا نأ ئىور ءارفلا نأ .اهاوقأ وهو :اهلوأ

 ىنب نأو «ماللا عم فاكلا لامعتسا مهتغل نم سيل نييميمتلا نأو «مال الب فاكلا

 نأ اذه نم مزلف «كلتو كلذ» «نويزاجحلا لوقي ثيح كيتو كاذ» :نولوقي ميمت

 وأ ءاغم فاكلاو ماللا نع درجمب الإ ةراشإ هيف سيل زيزغلا نآرقلا نأ :اهيناث

 طسوتملا ىلإ ةراشإلا تناك ولف عومجملاو ىنثملا ريغ ىنعأ :انعم امهل بحاصم

 . ةزاشإلا هوجول عماج ريغ نآرقلا ناكل اهعم مال ال فاكب

 . [5+ : ماعنألا] «ءيش نم باتكلا يف انطرف امإ» :ىلاعت هلوقب دودرم اذهو

 ىف عئاش هئاضقنا رثأ ىلع مالك نومضم نع «كلذب» ريبعتلا نأ :اهئلاثو

 .نيقطنلا نْيِب ةطساو الو ءهريغو نآرقلا

 عمجلاو ةينثتلا ىف فتكي مل اثالث ةراشإلا بتارم تناك ول اهنأ :اهعبارو

 نإ :لاق نم لوق ىلإ تافتلا الو دارفإلا ليبس نع اعوجر كلذ ىف نال ؛نيظفلب
 هنأل دحاولا نم فذح امع ضوع ديدشتلا نأل .دعبلا ىلع ليلد نونلا ديدشت

 . «ىهتنا . فاكلا نم درجملا عم لمعتسي

 . فعضلا نم ىناثلا هجولا ىف ام: ءافخاإلو ءراصتخا هيفو :ىدارملا لاق

 (1) ةلأسم ا

 : مظانلا لوق دعب  ةراشإلا باب ىف
 4 سو ماس 2060 و 8

 ةعنتمم اه تمدق نإ ماللاو
- 

 ال عمجلاو ةينثتلا ىف فاكلاب نورقملا نإ :ليهستلا حرش ىف لاق» :لاق
 «كلذ» وأ «كاذ» امهدحاو نأل ,«كئلؤاه» الو «كناذه» :لاقي الف «اه» هبحصي

 رس
1 
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 «كاذ» ىنثم امهيلع لمحو .هاعرف امهنأل ءهعمجو هانشم كلذ ىلع لمحف

 .ه ا «ىنعمو اظفل امهيواستل «هعمجو

 هيلع دري عمجلا ىف عامسلاو :ىدارملا لاق

 رمسلاو لاضلا َنكئاَيلْؤه نم

 (7)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  ةراشإلا باب ىف

 نقطلا كلاتهب وأ

 ىف هب حرص دقو «ناكملاب «انه» صاصتخا انه همالك رهاظ» :ىدارملا لاق

 .انه صصخا ناكملابو :لاقف .ةيفاكلا

 لثم دقو «نامزلا «كلانه»و «كانهب» هاري دقو :ليهستلا حرش ىف لاقو

 :رعاشلا لوقب هحرش ىف («كانه»

 | عزفلا نيأ نوفرتعت كانهف 6تمظاعتو تهباشت رومألا اذإو

 .[1 : بازحألا] 6 نونمؤملا يلتبا كلاته » :هلوقب «كلانه» لثمو

 . «ناكملا ىلإ ةراشإلا نوكت نأ لامتحال ءامهيف ةجح الو

 '(4)ةلأشم

 | كا هفيرعت :لوصوملا باب ىف

 ةلمج هفلخ وأ دئاع ىلإ ادبأ رقتفا ام :هلوقب ليهستلا ىف هدح دقو» .:لاق

 ظ ظ . , 'ةيئاشنإ الو ةيبلط ريغ ةلوؤم وأ ةحيرص

 عم لوأ ام هلوقب ليهستلا ىف هدحف :ىفرحلا امأو» :لاق ىفرحلا لوصوملاو

 .«دئاع ىلإ جتحي ملو ردصمب هيلي ام

 /ام١ا



 (9)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب .لوصوملا باب ىف

 مآل لَم هدم نإ ٌنونلاو

 :هلوق نم نونلا فذح نأ :ليهستلا حّرش ىف ركذو» :ىدارملا لاق

 :لاق هنإف .ليهستلا ىف ل فلاخم وهو ءرعشلا ةرورضل ؛اتللا امه»

 00 .«اهفذحو اهنون تابثإ زوجي»
 هلثمو ؛ةلصلا ريصقت ةينتلا نون فذح بابسأ نم نأ كلذ لبق هيف ركذ دقو

 ظ :هلوقب حرشلا ىف

 - ةلالطالا اككفو كوُلملا التق  اذللا مَع نإ بْيلك ىنبأ
 .«ماللاو فلألا فذحب «ناذل» : ىه .ةعبار غل ليهسلا ىف ركذو

  (١)ةلأسم
 : مظانلا لوق دعب .لوصولا باب ىف

 رك ام ىواست لو امو نمو ْ
 :هرمآ :مهيملا «ام» ىف لاق

 مآ ركذ وهأ ردت ملو هتيناسنإ تملع ول كلذكو «ليهبتلا جرش ىف لاق»

 طلتخمل وأ [+ه :نارمع لآ] 4 يِبْطَب يف امك ترَذن يّنإ » :ىلاعت هلوق هنمو
 . لقعيال امب

 :ةيفاكلا ىف لاق»

 قفتا امب امهنم ءىجي نأ ىف قطن نم ريخ طالتخالا دنعو
 (١١)ة لأسم

 ظ : مظانلا لوق دعب . ءادتبالا باب ىف
 الص يب ىلا يب ىس ىع
 ربح رذاعو ديز ًادتبم
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 نأ «ةيفاكلا حرش ىف ركذو» :ىدارملا لاق «ديز كبسحب» ىف مالكلا دعبو

 نوكي امنإو «ةفاضإلاب فرعتيال هنأل ءادتبم ال ربخ هوحنو لاثملا اذه ىف «كبسح»

 .«مهرد كبسحب» وحن ةركن هدعب ناك اذإ أدتبم

 (١؟)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب .اهتاوخأو نإ باب ىف

 ْنآكو لَعَلو تْيَل نود نود نم نأو نكل نإب تقحلأو

 :ىدارملا لاق حرشلا دعب

 .ها «حصألا ىلع «نإك» كلذ ىف «نأ» و :ليهستلا ىف لاق»

 هلوقك ملع اهمدقتي نأب هحرش ىف كلذ ديقو ءانه قلطأ امك قلطأف

 قاقش ىف انيقبام ةاغب متنأو اّنأ اوملعاف الإو

 نأ ربكألا ْجَحْلا موي سائلا ىَلإ هلوُسرو هللا نْم ُناَذََو » : ىلاعت هلوقك .هانعم وأ

 .[7: ةبوتلا] 4 هلوسرو نيكرشملا نم ءيِرْب هللا

 نأ حصف ةلمجلا ليوأتب هيف تلمع امو انهه «نأ» نأل ءحيحصلا وه اذهو

 .«ةروسكملاك اهلحم ىلع فطعي

 )١7( ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب لاحلا باب ىف

 بهذ (ةرَمك لاح ىف مهم ١> بصتتم ةَلْضَف فْصَو لاح لا
 1 00 ا :هل هيبنتلا ىف لاق حرشلا دعب

 ةءارقب هلثمو لاحلا ىلع تلخد امبر ةدئازلا «نم» نأ ليهستلا حرش ىف ركذ»

 اينبم - 1١[ :.ناقرفلا] 4 ءايلوأ نم كنود نم دخن نأ ان يغبني ناك ام» أرق نم

 . ؟رظن .هيفو - لوعفملل

 (4١)ةلأسم 0

 : مظانلا لوق دعب .لاحلا باب ىف
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 0 هيهاضم وأ ىف دْعَب نم

 نأ :اهدحأ :ةثالث ليهستلا ىف دارو» : لاق ةلصفم تاغوسملا ركذ نأ دعب

 : ةرقبلا] 4 ةيواَخ يه ةّيرق ىلع رم يذْلاَك وأ وحن واولاب .ة ةنورقم ةلمج لاحلا نوكت
 ش . ةيتعنلا مهوت تعفر واولا نأل ء.[4

 «اديدح متاخ اذه١ وحن لصألا ٍفالخ ىلع هب فصولا نوكي نأ :ىناثلاو

 هللادبعو سان ءالؤه» وحن لاحلا ىف ةركنلا عم ةفرعملا كارتشا :ثلاثلاو

 .«نيقلطنم

 (0١)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب . رجلا ورح باب ىف
 اًببسلا ناني دَقَو «ىف»و ابي نيتسا ةيفرظلاو

 هب ءانغتسالل حلاص ىلع ةلخادلا ىه ةيبسبسلا ءاب : ليهستلا حرش ىف لاق»
 [ها/ : فارعألا] 4 تارَمُقلا لك نم هب اَنَجَرْخَأَف ه وحن ازاجسم اهادعم لعاف نع

 تبتك» هنمو «زاجم هنكل نسحو جصل ءاهلا ىلإ جارخإلا دانسإ دصق ولف
 نويوحنلاو .«نيكسلا عطق»و «ملقلا بتك» لاقي هنإف «نيكسلاب تعطق»و «ملقلاب

 لجأ نم ةيببسلاب ريبعتلا كلذ ىلع ترثآو «ةناعتسالا ءابب ءابلا هذه نع نوربعي
 لامعتساو ءروجت اهيف ةيببسلا لامعتسا نإف «ىلاعت هللا ىلإ ةبوسنملا لاعفألا
 ماللا اهعضوم ىف ابلاغ حلصي ىتلا ىه ليلعتلا ءابو :لاق .زوجيال اهيف ةناعتسالا

 . | ضولطف )ا. ,[ه ةرقبلا ] 6 لجعلا مكذاَحتاب مكسفنأ مدملظ مُكُنِإ ) :ىلاعت هلوقك
 اها علت : ءاسنلا] 4 اوداه نيذلا

 (١؟)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب ..ةفاضإلا باب ىف
 وق سم لل ىه ماض م هيك م. ا 6

 ةيونعمو ةضحم كلتو ةيظفل اهمسا ةفاضإلا ىذو

 .«لثمو ريغ » ركذو «لوطملا حرشلا دعب
 * ةلئامو ةصاخ ةرياغم لثمو رسيغب ىنعي دق :ليهستلا حرش ىف لاق» :لاق
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 ظ نيدض نيب عقو اذإ «ريغ» ىف كلذ نوكي ام رثكأو ءامهفيرعتب مكحيف .ةصاخ

 ريغ :ىلاعت هلوق اذه ىلع لمعي نأ - ىفاريسلا مهنم  ءاملعلا ضعب راجأو
 هلوقل « مزالب سيلو نيداضتم نيب هيف ؟ريغ» عوقول [؟ : ةحتافلا] « مهِيَلَع بوضغملا

 هعوقو عم ةركنلا هب تعئنف [307 : رطاف] «لَمْعن انك يذلا رْيَغ احلاص لمعت 9 : ىلاعت

 .هأ «نيداضتم نيب

 كلام نبا ىلع كاردتسا

 . . .نيبو للع دقو همالك ىف مظانلا بقعتي ام اريثك

 (١)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  مالكلا باب ىف

 يسمو ٍثكلن
 :هل تاهيبنت ىف ىدارملا لاق حرشلا دعب

 . .ىضاملاو رمألا هيلع ىنبي امل مظنلا ىف ضرعتي مل :ثلاثلا»

 حيحص ناك نإف ءاعراضم ناك ول هب مزجيام ىلع ىنبي هنإف :رمألا امأو

 امأ .هرخآ فذح نونلاب عفري ام وأ رخآلا لتعم ناك نإو «نوكسلا ىلع ىنب رخآلا

 وأ بطاخم وأ ملكتمل عوفرم ريمض هب لصتي مل ام حتفلا ىلع ىنبي هنإف :ىضاملا

 .هرخآ نكسيف ابلاغ ثنؤم عمج

 .«خلإ . . .هرخآ مض عمج واو هب لصتا نإف

 (؟)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب - ىنبملاو برعملا باب ىف

 لبق اضيأ اذ هيف تاعرذأك لعج دق اًمسا ىذّلاو تالوأ ذك

 ْ : حرشلا دعب ىدارملا لاق

 0 كحامف «هب ىمس اذإ ءاتلاو فلآلاب عومجملا مكح ركذ دق :تلق نإف»

 ش ؟امهدحأب ىمس اذإ ةدح ىلع عومجملاو ىنلملا
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 :ناتغل هيفف ىنثملا امأ :تلق

 .اهلبق هب برعي ناك امب ةيمستلا دعب برعي نأ :ىلوألا

 نونلا ىلع هبارعإو .فلألا مازتلا ىف ذ «نارمع» لثم لعجي نأ :ةيناثلاو

 .؟خلإ . .فرصنيال ام بارعإ

 (؟ةلأاس

 ّْ : مظانلا لوق دعب .ملعلا باب ىف

 هقاضإلا وذ مالعألا ىف عاشو 1

 ىرعمو :لاق ثيح ليهستلا ىف كلذب حرص دقو» :حرشلا دعب ىدارملا لاق

 هيلع دري هنأل ؛لاق امك نسيلو .بكرم رعي مل امو .درفم.جزرمو دانسإو ةفاضإ نم

 اي» وحن مساو فرح وأ ؛امنأك» نيفرح نم بكرت ام وحن بكرملا نم ةريثك ءايشأ
 .2 «ماق دق» وحن لعفو فرح وأ «ديز

 (4)ةلأسم
 : لاق لوصوملا باب ىف

 لصوتو «نأ» :فرحأ ةسمخن وهو «همدقنلف «ىفرحلا انه مظانلا ركذي ملو»

 فرصتم لعفب لصوتو :«ام»و ءرمألاب اهلصو عنم نمل اقالخا اقلطم فرصتم لعفب
 امب :هلوق ىف سيلب اهلصو ردنو «موقل اًمالخ ةيمسا ةلمجب لصوت دقو ءرمأ ريغ
 .خلإ .2١ ردغلاو ةنايخلا لهأ امتسل

 (0)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب .لوصوملا باب ىف

 ىلَجنم ريثَك مهدنع فذحلاو

 ريثك فصولاب بوصنملا فذح نأ مظانلا ةرايع ىضقمو» :ىدارملا لاق

 .كلذ ىلع هزي ملو «كلذك سيلو ءاقلطم

 (5)ةلأسم

يرعتلا ةادأب فرعملا باب ىف
 : مظانلا لوق دعب - ف
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 نامعنلاو ثراحلاو لضفلاك

 ىف هب لثم هنأل ءارظن نامعنلاب هليثمت ىف نأ ملعا» :هل هيبنت ىف ىدارملا لاق

 حملل تناك اذإو «ةمزال هيف ةادألاف اذه ىلعو «هلقن ةادألا تنراق ال ليهستلا حرش

 ش .«ةمزال نكت مل

 (/)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب . سيلب تاهبشملا باب ىف

 المعلا اذ نإو تال ىلت دقو

 «نإ لمع نم رثكأ ال لمع نأ ىلع فنصملا صنو» :لاق لوطملا حرشلا دعب

 .«باوصلا ىلإ برقأ سكعلاو

 (8)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  اهتاوخأو نإ باب ىف
 ىور اضيأ اتباث اهبوصنم ىونف اضيأ نأك تففخو و 1 و 7 ه سمر تيك

 نكلو لعل نع تكسو نأكو نأو نإ فيفخت فنصملا ركذ دق :تلق نإف»

 ؟امهمكح امف

 ...لمعت مل تففخ اذإف .نكل امأو «ففخت الف .لعل امأ :تلق

 هاكح هنأ سنوي ىكح دقو ءاسايق ةففخم اهلامعإ شفخألاو سنوي زاجأو

 .«برعلا نع

 (9)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب - سنجلل ةيفانلا ال باب ىف
 عه

 اًحتاف درفملا بكرو

 باوصلا لب .ةاحتاف» لاق ثيح .روصق انه هترابع ىفو» :لاق حرشلا دعب

 . «(داجأل « بصنلاك درفملا بكرو :لاق ولو «هانلعف ام لمشيل هب بصنيام ىلع
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 (١٠)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب - سنجلل ةيفانلا ال باب ىف

 ماهفتسالا َنْوُد قحتست قحتست ام ماهفّتسا ةزمه غم «ال» طعأو

 ا :لاق لوطملا حرشلا دعب
 :نيهجو نم شقانم فنصملا مالك نأ ملعاف .اذه ررقت اذإ»

 .ضرعلل ىتلا لمشف قلطأ هنأ :امهدحأ

 اهلمشي ملف .الو ةزمهلا نم ةبكرم ريغ اسهنأب :لوقي هلعلف :تلق نإف
 .ةبكرم هدنع اهنأ ىلع لدف «ليهستلاو ةيفاكلا .ىف اهاتثتسا دق :تلق .قالطإلا

 ىنمتلل ىتلا ةيوست ىف دربملاو ىنزاملا ةقفاوم انه همالك ىضتقم نأ :رخآلاو

 ريغ ىف هيلإ بهذ ام فالخ وهو «ماهفتسالا درجمل ىتلاو راكنإلاو خيبوتلل ىتلاب
 .«باتكلا اذه

 ()ةلاسم |

 : مظانلا لوق دعب ب ءانئتسالا باب ىف

 العج رْيملام حصألا ىلع العجا ٠
 ىف ريغل اهتاواسم ؛ريغل ام» هلوق رهاظ :تلق نإف» .ل لولا حرش ب.

 ْ .. ماكحألا عيمج
 : نيرمأ ىف اقرتفا .لب .. كلذك سيلو

 مضلاب «ريغ سيلا وحن ىنعلا مهف ف اذإ فذحي دق ريغب ىنثتسملا نأ : لوألا
 ١ .:.«ىوس» فالخب .نيونتلابو حتفلاو

 فالخب مالكلا حيصف ىف اهدحو لوصوملل ةلص عقت «ىوس» نأ :ىناثلا

 0 .« ؟ريغا

 ()ةنأسم ظ
 : مظانلا لوق دعب : ةفاضإلا باب ىف
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 ةيوتعمو ُةَضْحَم كلتو . هيظْفَل اهمسا ةفاضإلا ىذو

 :ةفاضإلاب فرعتيال امم نيعون انه فنصملا لمهأ»

 . ؛هيخأو لجر بر» وحن فيرعتلا لبقت ال ةركن عقوم عقو ام :امهدحأ

 «ىنيفوخت كابأ ال» وحنو «هتقاطو هدهج كلذ لعف»و «اهليضفو ةقان مك»و
 ىف لمعت ال الو «ةفرعم نوكت ال لاحلاو «فراعملا نارجيال «مك»)و.«بر» نأ

 1 . ةفرعملا

 .«. .بسحو لثمو ريغك هماهبإ ةدشل «فيرعتلا لبقيال ام :امهيناثو
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 ْ مظانلا ىلع ةدراولا تاضارتعالا 0

 للعيو رذتعيو ضارثتعالا هنع عفدي هنأ كلام نبا خيشلا عم ئدارملا بدأ نم
 لاثملا ليبس ىلع ةلثمألا ضعب ركذ ىلع رصتقأسو ..مظانلا دارم حضوي كلذبو

 (١)ةلأسم

 : مظانلالوق دعب .- مالعلا باب :ىف

 ملكلافْرَح مث لعفو مسا
 نأل ءهماسقأ ريغ ىلإ ملكلا مسق هنأ مظانلا ىلع دروأو» حرشلا دعب لاق

 '.ملكلل ماسقأ ال٠ .ةملكلل مانتقأ قزخلاو لغفلاو مسالا
 قالطإ زاوج ةمسقلا ةحص ةمالع نأل .فورحو لاعفأو ءامسأ ملكلا ماسقأو

 .ماسقألا نم دحاو لك ىلع موسقملا مسا

 موسقملا مسا قدص مزلي امنإو ؛هئازجأ ىلإ لكلا ميسقت نم اذه نأ :باوجلاو

 .«كلذ دصقي مل مظانلاو «هتايئزج ىلإ ىلكلا ميسقت ىف ماسقألا نم لك ىلع

 (؟)ةلأسم ٠

 :مظانلا لوق دعب  مالكلا باب ىف

 لصح ٌرييمت مسالل دنسمو

 ىظفلو ىونعم :نامسق وهو «.دانسإلا قلطأ هنأ مظانلا ىلع دروأو» :لاق

 .ءامسألاب صاخلا وه :ىونعملاف

 «ىثالث ؛ديز» وحن .فرحلاو لعفلاو مسالا ىف دجوي .كرتشم :ىظفللاو

 .رج فرح «نم» و ضام لعف «برض»و

 ىلإ دنسيالو ءءامسألا صاوخ نم امهيلك نيمسقلا نأ قيقحتلا :تلق

 .«امهتيمساب اموكحم الإ فرحلاو لعفلا

 () ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  ىنبملاو برعملا باب ىف
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 ىعضولا هبشلاك

 .هركذي ملف سماخلا عونلا اذهب لخأ دق :تلق نإف»

 ةرعشم اهنإف «ىعضولا هبشلاك» :هلوق ىف هيبشتلا فاكب هيلإ راشأ دق :تلق

 .ة«رصحلا مدعب

 (14)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  ىنبمللاو برعملا باب ىف

 التعا اذ كيبأ وخأ اجك ايلل ١ نئشي نأ بارعإا اذ طرش

 ناطرش نيروكذملا نيطرشلا عم ءامسألا هذه باربعإ ىف طرتشيو» :لاق

 نيذه لمهأ دقف :تلق نإف ...ةربكم نوكت نأ .. ورغم رك نأ :نارخآ

 ىفتكاف ةربكم ةدرقم اهب ظفل دقو هب ظفل ام ىلع مكحلا قلع دق :تلق نيطرشلا

 .ةدعاقلا نع لاثملاب ىفتكا «كلذب

 (0) ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب  ىنبملاو برعملا باب ىف

 بنذمو رماع عمج ملاس نيذ هبشو

 :لاق حرشلا دعب

 :نيرخآ نيطرش مسالا طورش ىف ليهستلا ىف داز :تلق نإف»

 0 .جزم وأ دانسإ بيكرت بكرم ريغ نوكي نأ :امهدحأ

 .نيفرحب برعم ريغ نوكي نأ :رخآلاو

 ؟امهركذ كرت ملف

 عمجلا اذهب امهل ةيصوصخ الو عمجلا قلطم ةحصل ناطرش ناذه :تلق

 .ةروكملا

 (5) ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  ةفرعملاو ةركنلا باب ىف

 ا ١



 اركذ دقام عقوم عقاو وأ اًرّثؤم لآ لباق ٌةركن

 :ىدارملا لاق حرشلا دعب

 لأ لبقي ال ثلاث دوجول « ءحيحص ريغ نيمسقلا ىف ةركنلا رصح :تلق نإف»

 ماهفتسالاو طرشلا ىف ذ «امهو «نم» كلذو «ةركن وهو اهلبقي ءىش عقوم عقي الو

 .ناتفرعم هدنع امهنإف «نيتيماهفتسالا «امهو «نم» ىف ناسيك نبال افالخ

 عقوم ناتعقاو ناتروكذملا «نم»و «ام»و حيحص نيمسقلا ىف رصحلا :تلق

 طرشلا ىنعم نمضت ىف امهل ايواسم نوكي نأ طرتشيالو .لأ لبقي ءىش
 طرشلا ىنعم نمضتو «كلذل لصألا ىف اعضوي مل «امهو «نم» .نأل ؛ماهفتسالاو

 .«لماتيلف ىلصألا امهانغم ىلع ئراط ماهفتسالاو

 (7)ةلأسم

 مظانلا لوق دعب  ريمضلا باب ىف

 ركشت ذإ طبتغن قفاوأ لعفاك رتتسيام عفرلا ريمض نمو ش

 نم الدب عقاولا ردصملاو عراضملا مساو رمألا لعف مسا فنصملا ركذي ملف

 هرخاوألا ةثالثغلا هذهب 0 لخآ دق :تلق نإف» : ىدارملا لاق «ريمألا ىف هلعف

 . . هليثمت ىلع ساقيل لثم امئإو ءرصحلا عدي مل :تلق

 (4)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب - لوصوملا باب ىف
 اًقاطم نيذّلا ىلألا ىلا عْمَج '

 : ىدارملا لاق حرشلا دعب

 هيفو ءاريثك صيصخت ريغ ىف ىذلا هنع ىنغو :لاقف فنصملا لصفو»

 .ةرورض ةهنأ ىلع تيبلا دشنأو ءاليلق ةرورضلل

 ابابسأ نونلا فذحل ركذ هنإف ءليهستلا لوأ هركذ الاف لاخم وه :ليقو

 .ةلصلا ريصقتلو ةرورضللو ةفاضإلل نونلا طقست :لاقف



 «ىذلا» نأ هانعم .«ىذلا ىنغيو» :هلوق نإف ءهل فلاخم ريغ وه :تلق

 .هنون تفذح عمج هنأ ال عمج نع هب ربعي دق ظفللا درفملا

 هب ربعي نأ زج صيصخت ىذلاب دصقي مل اذإو ء.حرشلا ىف هلوق ىرت الأ

 .«نم» ىلع المح عمج نع
 نأو عمجلا نع هب ربع ادرفم نوكي نأل لمتحمف  «تناح ىذلا نأو» امأو

 .«هنون تفذح اعمج نوكي

 (5)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب - لوصوملا باب ىف
 رب وهف تررم ىذلاب رمك َرَج لوصوملا امب رج ىذلا ذك

 . فرحلاب رورجملا دئاعلا فذحل اطورش ركذف

 قافتا وهو ءدحاو طرش الإ همالك نم ذخؤيال :تلق نإف» :ىدارملا لاق

 دئاعلا رجي نأ .طرش هنإف ءرهاظف همالك نم ىناثلا طرشلا ذخأ امأ :تلق «نيفرحلا

 راجلا ريغ ذئتيح دئاعلل رجلا ناك ىنعم نافرحلا فلتخا ىتمو ؛لوصؤملا رج ىذلاب

 .ةيدعتلا ءاب ريغ الثم ةيببسلا ءاب نإف «لوصوملل

 . «هليثمت نمف ثلاثلا طرشلا ذخأ امأو

 (١٠)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  لعافلا بئان باب ىف
 ةعزانم الب هلعجا لوألاك ةعواطملا ان ىلاتلا ىناثلاو

 ْ :ىدارملا لاق حرشلا دعب
 .ديجب سيل ةعواطملاب ءاتلا فنصملا دييقتف :تلق نإف»

 ءاتب ةهيبش لاعفألا نم هانركذ اميف ءاتلا نأ هل رذعلاو ,ءكلذك وه :تلق

 .«اهركذب ىفتكاف ةعواطملا

 (١١)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب رجلا فورح باب ىف
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 ارز

 0 دس 30و
 رزؤن 05 ىتف هبر وحن نم اوور امو

 :لاق فيكف هيلع سيقم حيصف هنأ ىلع كلذ نويوحنلا دروأ امإ :تلق نإف»

 :ةيفاكلا ىف هلوق هديؤيو .رهاظلا ىلإ ةبسنلاب ليلق هنأ دارآ هلعل':تلق .

 «سبْتلُم نع دلحو تئش ْنِإ هيلع قو ٌردتسا اًبطع هبرو
 (15)ة لأسم

 :مظانلا لوق دعب - رجلا .فورح باب ىف

 ...لْفلا ايلوأ وأ امر ثيح نامسا نمو ذمو

 :ىدارملا لاق حرشلا دعب

 ةلمحلا جردنتل «داجأل ««اعد ذم» وحن .ةلمجلا ابيلوأ :لاق ول :تلق نإف»

 . «ريثكلا هنأ لعفلا ىلع ىلع راصتقالا ىف هل رعلاو .كلذك وه :تلق .ةيمسالا
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 نابح ىبأ هخيش نع هلقن

 ىف هيأر انيبم ءارآلا ضعب هحرش ىف هنع لقنو هخيشب ىدارملا دتعا دقو

 . بيقعت الب . لئاسم

 .ةلثمألا نمو

 (١)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  لعافلا نع بئانلا باب ىف

 ذي دقو هب لوعفم ظفللا ىف دجو نإ ىذه ضعب بوتيالو

 ْ 000 :ىدارملا لاق

 .ءايشألا هذه نم دحاو لك ةباين تزاج هب لوعفملا دقف اذإو»

 «ىلوأ رورجملا :ليقو ءىلوأ ردصملا :ليقو ءاهنم ءىشل ةيلوأ الو :ليق
 .«ىلوأ ناكملا فرظ :نايح وبأ خيشلا لاقو

 (؟)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  ءانثتسالا باب ىف

 الدب وكيبو ادعو الّخو سيلب ًابصان نثتساو

 : ىدارملا لاق حرشلا دعب

 فذح فوذحملا وه :طيسبلا بحاصو كلام نبا لاق :فاشترالا ىفو»

 نويرصبلاو نويفوكلا هيلع قفتا ال فلاخم اذهو .هيلع مالكلا ةلالد ةوقل مسالا
 .ه ا «فوذحم ال رمضم لعافلا نأ نم

 (؟)ةلأسم ٠

 : مظانلا لوق دعب  لاحلا باب ىف

 َمَلَظ ديز هتغبك ةرثكب ْعَقَي الاح ٌركنم ردصمو
 ٠ ا اق حرشلا دعب

 35 :عامسلا ىلع اهيف رصتقي ال عاونأ ةثالث ليهستلا ىف ىنثتساو»

 2 ١



 نأ ىدنع لمتحيو : فابيشترالا: ىف و ..اهلع لج رلا عتبنأ :مهلوق :لوألا

 ٠ | .ازييمت نوكي

 . «ازييمت نوكي نأ رهظألاو :فاشترالا ىف لاق «ارعش ربه ديز» وحن :ىناثلا

 (4)ةلأسم

 ..:مظانلا لوق دعب  زييمتلا باب ىف
 دقت اسفن بطك ىنعملا لعافلاو . دّدعلا ىذ ريغ تْفش ْنإ نمب ررجاو

 ا 1 ْ 000 ١ :كاق كؤطملا جرشلا دعب

 ىلع فطع هنأ  ةدايزلا ىنعي ب كلذ ةحص ىلع لديو :فاشترالا ىف لاق»
 : ةئيطحلا لاق. .ابصن امهعضوم

 «ابقتنمو ام ماوق نم ُهَنسُح اي .ةنوآ نابكرلابٌةمامأ 'تفاط
 (0) ةلأسم 1 ٠

 :مظانلا لوق دعب رجلا فورح باب ىف

 رثط نم [ابلامك ركن رجف ههبشو ىفن ىف ديزو

 07 : ىجلرملا لاق: حرشلا دعب

 فيك دعب هعنمب حرصو ءرظن اهب ةزمهلا قاحلإ ىفو :فاشترالا ىف لاق»
 . . «اهوحنو

 ش (1)ةلأسم

 ٠ :مظانلا لوق دعب رجلا فورح باب ىف

 لمعلا اذ عاش واولا َدْعِبو افلاو لب دعب ترجف بر تفذحو

 ظ 000 :لاق لوطملا حرشلا دعب

 «لبو ءافلاب وه ضفخلا نأ :نييوخنلا ضعب معزوأ :فاشترالا ىفو»

 .؟بر بانم امهتباينل



 (7)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب  ةفاضإلا باب ىف

 اَذُح مالّلاو َكاَذ الإ حّلصَي مَ اَذِإ ىف وأ نم ْوئاو-..

 ْ :لاق لوطملا حرشلا دعب

 اهنأو ءصاصتخالا ديفت ةفاضإلا نأ هيلإ بهذأ ىذلاو :فاشترالا ىفو»

 .«هتين ىلع الو هوركذ امم فرح ريدقت ىلع تسيل

 (4)ةلأسم

 ىبلل ىَدَي ءاليإ دّشو  ةفاضإلا باب ىف
 ءورمع ىدعسو ديز ىبل :لوقت رهاظلا ىلإ فاضيو :فاشترالا ىفو» :لاق

 .«ةلطاب امهيف ذوذشلا ىوعدو «هيبل :بئاغلا ريمض ىلإو

 (9)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب  ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىف

 ْنَّسَح ءاي اهبالقنا ليذه >> نع روصقملا ىفو..
 ؟اقلطم اهمزتلا نم ةغل ىف ىنثملا فلأ بلق زوجي لهف :تلق نإف» :لاق

 .«عامس ىلإ هزاوج ىف جاتحي :فاشترالا ىف لاق :تلق
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 هيوبيس نع هلقن
 اصن لقنلاب وأ هبهذم ىلإ ةراشإلاب امإ هيوبيس ىلع ىدارملا دمتعا دقو

 ٠ . هضن نم ةلثمألا ضعب ركذأسو

 (١)ةلأسم

 . مظانلا لوق دعب  ريمضلا باب ىف
 مم دق ىسيلو يقول لفل عملي

 ْ 1 ا :لاق حرشلا دعب

  هاكح «ىنسيل الجر هيلع :برعلا ضعب لوقك يملا وهو ,ىنسيل هجولاو»
 . (ةيوبينس

 (مةلاسم

 . :مظانلا لوق دعب - ملعلا باب ىف

 مع وو اًظفل صاخشالا ملمك ْمّلع سانجالا ٍضْعَبل اوعضوو

 : :ىدارملا كاق لوطملا .حرشلا دعب .

 اذه :هتمجرت باب ىف لاق هنإف .قرفلا اذه ىلإ ءاميإ هيوبينَس مالك ىفو»
 نم ىلوأب اهنم دحاو سيل ةمألا ىف اعئاش صاخلا مسالا هيف نوكي ةفرعملا نم باب

 .هصنام .رخآلا

 تعمس ىذلا اذه : ىأ .دسألا اذه ديرت امنإ ثراحملا وبأ اذه :تلق اذإ

 هنكلو «ديزك هتفرعمب هتفرع دق ءىش ىلإ ريشت نأ ديرتالو .ههابشأ تفرع وأ همساب
 .ها مسالا اذه هل هتمأ نم دحاو لك ىذلا اذه دارأ

 (؟)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب - نظ باب ىف
 م هيي مجد ءي#يا ات 1

 ام ىقن لبق قيلعتلا مزتلاو

 :لاق حرشلا دعب



 ءورمع مأ مّن ديزأ تملع دق :تلق اذإ كنأ امك :هصن ام هيوبيس لاق»
 .ه ا مث امهيأ تملع دق كنأ ربخت نأ تدرأو

 (14)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  لعافلا باي ىف

 قو رمش ىف زاجبلا ىذ ريمض ١ عمو لصتآلب ىتاي دق فدحلاو
 . «ةنالف لاق ىكحو هيوبيس هركذف ىقيقحلا عم فذحلا امأ» :لاق

 (0)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب  عزانتلا باب ىف

 اك ادبع ايدتعاو ىغب دقو

 :لاق لوطملا حرشلا دعب

 بابلا اذه ىف ركذلا لبق رامضإلا زاوج نم هيوبيس هيلإ بهذام حيحصلاو»

 .«كموق تبرضو ىنوبرض :هيوبيس ىكح «.هعامسل

 ()ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  ءانثتسالا باب ىف

 :نولوقي مهتيبرعب قثوي اموق نأ سنوي ىنثدح :هيوبيس لاق» :لاق
 .ه ا «الدب ارصان نولعجيف .رصان كوبأ الإ ىل ام

 (7)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  ءانثتسالا باب ىف

 العج ريغل ام حصألا ىلع الَّمْجا ...

 000 :لاق حرشلا دعب

 معر «كاوس موقلا ىناتأ :هلوقب لثم نأ دعب هيوبيس لاق :ءارفلا نع لقنو»

 .ه ا «ءانثتسالا ىنعم كاوس ىف نأ الإ كناكم موقلا ىناتأ :كلوقك اذه نأ ليلخلا



 (م)ة لأسم

 :مظانلا لوق دعب  ءانثتسالا باب ىف

 اَنبَحْصَت الو اشاَح الَخَكو

 .ها «ةلق ىلع مهضعب ,ةزاجأ دقو



 ةيفلالل هحرش ىف مظانلا نبا ىلع هدامتعا ىدم
 اللعم ةشقانملا مالكلا لبق اذإ هشقانيو مظانلا نبا ىأرب دتعي ىدارملا ىرن دق

 .اضراعم وأ «نايحألا ضعب ىف

 ' :ةلثمألا نمو

 (١)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  مالكلا باب ىف

 لو ادّتلاو نيوُتلاو رجلا

 : ىدارملا لاق حرشلا دعب

 دارأ هنأ نم حراشلا هركذ امب بيجأ هنإف «هيلإ دانسإلاب مسالا رصحني امنإ»

 ىلع دامتعالا نأل ؛رظن هيفو قيفوتلا ىلع ادامتعا هتلص فذحف هيلإ دانسإلا

 ْ  .«فيرعتلا ماقم ىف نسحي ال قيفوتلا

 (؟)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب  ريمضلا باب ىف
 ٠ هما عود هى, و ةاهع

 بجي انبلا هل رمضم لكو

 بابسأ ةعبرأ ليهستلا ىف هئانبل نأ ركذو حرش نأ دعب

 . ىناعملا فالتخال هغيص فالتخاب ءانغتسالا :اهعبارو» :لاق

 هبقع اذلو ؛تارمضملا ءانب ىف خيشلا دنع ربتعملا وه اذه لعلو :حراشلا لاق

 . «ءانبلا ةلع راهظإ كلذب دصق هنأك  بارعإلا بسحب اهميسقتب

 (؟) ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب  فيرعتلا ةادأب فرعملا باب ىف

 ل 2 .ِ 1
 نامعنلاو ثراحلاو لضفلاك

 م مال



 ردصم نم :لوقتنملا ىف نؤكي دقو :حراشلا لوقو». : ىدارملا. كاسق -حرشلا دعب

 فصولا ىف تافصلا ىرجم ىرجت دق نايعألا ءامسأو رداصملا نأل ؛نيع مسا وأ

 .«فصولل حمللا نأ ىضتقي اذهو ليوأتلا ىلع اهب
 (4)ةلأسم

 : مظانلا لوق ذعب  اهتاوخأو نإ باب ىف
 الصوم ىذ إبلاغ لَم الق احسان فلو

 ىدارملا لاق حرشلا دعب
 : هلوقو «اورفك نيذلا داكي نإو» وحن امأو: : حراشلا لاق»

 . ليلقف ءءاملسمل َتْلَتَق نإ»
 ههّيهَل كنيشي نإو كسفنل كئيزي نإ: ' هنم لقاو

 (0)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب - عزانتلا باب ىف

 _ الهوأ عقر ريلقل رملعمب نأ علا

 0 ماا. الص يحل ل قدح

 بخل وه نكي نإ هنرّخآو ربخ ريغ نكي نإ ! ملا هلدَح

 : ىدارملا لاق حرشلا دعب

 .ها «عيمجلا دنع زوجي ال :حراشلا لاقف هميدقت امأ»

 باب ىف الو الومفم ناك اذإ يف عا ريسض نأ مهوي دق «ربخ ريغا هلوف

 هريخأتتا مزلو .«فذحلا عانتما ىف نيلوعفملا نيب قرف ال لب «كلذك سيلو

 :هلدب لاق ول :حراشلا لاق كلذلو

 بص هرحاف َكاذ نكي نإو ٠ ْبسَح لوعفم كي مل نإ هفذحاو

 .؟ملسل
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 (؟)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب - هيف لوعفملا باب ىف

 انمزأ تدم انهَك دارطاب ىف انّمض ناَكَم وأ تفو فرظلا

 هنع زارتخالا ىلإ ةجاح الف كلذك ناك اذإو :حراشلا لاق» :لاق حرشلا دعب
 .ه «١1 «ىف ىنعم نمضم» انلوقب جرخي هنال ءدارطالا ديقب

 (17) ةلأسم

 ْ :مظانلا لوق دعب - لاحلا باب ىف

 ْبَهْدأ اةرفك لاَح ىف مهم ”بصتنم ٌةَلَضَق فص لاح لا

 :لاق حرشلا دعب

 ريغ وهو تعنلا لمشي هنأل «عنامب سيل فيرعتلا اذه نإ :حراشلا لاقو»

 .«بصنلا موزل ديقب هجورخل ءملسم

 (م)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  لاحلا باب ىف

 رجه ىف ًارقتسم ديعَس وْحَن ٌردنو
 :لاق حرشلا دعب

 امو :لاقف كلذب حرشلا حرصو «هيلع ساقي ال ام هنأ هرهاظ ءردن :هلوقو»
 . «هيلع ساقي الو ظفح اعومسم هنم ءاج

 (9) ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب لالا باب ىف

 تَلُخ واولا نمو ريض توح تل عراضمب ءالَب تاّذو

 : ىدارملا لاق حرشلا دعب

 ىرعي نأ وهو «رخآ طرش تابثإلا عم واولا نم هولخ ىف طرتشيو : هيبنت)
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 دقو» وحن واولا هتمزل :حراشلا لاق .اهب نرق نإف «ليهستلا ىف هركذ ءدق نم

 .« «مكيلإ هللا لوسر ىنأ نوملعت

 (١٠)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب  لاحلا باب ىف

 اًمهبْوأ رَمْصُمِب وأ واوب اقام ىوس لاح هلَعَجو
 ا( 0 ا :لاق حرشلا دعب

 .«ليوأتلا مدع هرهاظ ءواولاو ريمضلاب ءىجت دقو :حراشلا لوقو»

 (١1)ةلاسم 00220 ظ

 : مظانلا لوق دعب - زييمتلا باب ىف

 ذفت اسْفَن بطك ىتعْلا لعاقلاو َُدَعلا ىذ َرْيَغ تْفش نإ نمب ررجاو
 ْ 1 ْ :لاق م حرشلا دعب

 :مهلوقل ههبش وأ بجعت ىف الإ نمب هرج روجيال :حراشلا لاق»

 :رعاشلا لاقو ءصرافأ نم هرد هلل

 اهجو هب نسحأ ديز وحن ىف نمب رجلا زاوج حراشلا مزليو» :لاقو حرش مث
 .؟هعنم ىلع فنصملا ريغ. صن دقو .«بجعت هنأل



 ظ :ىلع لمتشيو

 . سايقلا ىلع ةلثمألا نم . عامسلا ىلع ىدارملا دامتعا

 . . ىفوكلا بهذملا اهيف حجر ىتلا ةلثمألا نم . نييرصبلل هلويم

 .ةاحنلا ءارآل هتفلاخم





 عامسلا ىلع ىدارملا دامتعا

 :ىلي ام ةلثمألا نمو

 (١)ة لأسم

 :مظانلا لوق دعب - ىنبملاو برعملا باب ىف

 رهشأ نهصقن نم اهرصقو
 .ناكسإلاب لعف محو خأو بأ نرو نأ ىلإ ءارفلا بهذو» :حرشلا دعب لاق

 .«لاعفأ ىلع اهعمجبو اهرصق عامسب درو

 (؟)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب - ريمضلا باب ىف
 ًالاصفتالا راتخا ىرّيغ

 ىف ريمضلا نأ ههجوو هيوبيس مهنمو نورثكألا مهو :لاق حرشلا لعب

 .«عومسم امهالكو .«لاصفنالا ربخلا قحو لصألا ىف ربخ نيبابلا

 (؟)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب  ملعلا باب ىف

 هرجفلل ملع راجف اذك ءهربملل ةرب هلثمو
 هجو نم صوصخ سنجلا ملعل ناك امل» :هل هيبنت ىف ىدارملا لاق حرشلا دعب

 هؤاطعإو فراعملا مكح هؤاطعإ :ناهجو برعلا نع هضعب ىف ءاج هجو نم عايشو

 ةركبو ةودغ ناهجولا هيف عومسملا نمو ءعامسلا كلذ قيرطو «تاركنلا مكح
 0 .؟ةيشعو

 (14)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب  ربخلاو أدتبملا باب ىف

 ارَحْؤوت نأ رابخألا ىف لصألاو



 ..؟عامسلاب نوجوجحم

 مهو .ديز هراد ىف.وحن ىف الإ ربخلا ميدقت نويفوكلا عنمو) :لاق

 . (هزةلاسم

 :مظانلا لوق دعب .. سيلب تاهبشملا باب ىف

 المعلا اذ نإو تال ىلت دقو

 :لاق «سيل» لمع «نأ» لامعإ ىف فالخلا ركذ نأ دعب

 : مهلوق رثنلا نمف رثتلاو مظنلا ىف عمس دقو «لامعإلا حيحصلاو»
 ةلم ةيفاعلاب الإ دحأ نم اريخ دحا نإو ؛كراض الو كيعفان كلذ نإ»

 - :هلوق مظنلاو
 6 نيناجلل فعضأ ىلع الإ دحأ ىلع اًيلوتسم وه نإ

 (")ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب  لعافلا باب ىف

 نبْللا ىَدْخِإ عم ءاَلاَكركَذم نم ملاسلا ىوس مْ عم هاثلاو

 1 :لاق لوطظملا حرشلا دعب

 كلذلو «عمسي مل اذإ هعم ءاتلا قاحلإ زوجي الف ملاسلا ركذملا عمج امأو»
 «ةثالثلا عومجلا ىف نيهجولا اوراجأف نيفوكللا افالخ هانثتسا

 (1) ةلاسم
 00 :مظانلا لوق دعب  ءانثتسالا باب ىف ٠

 امِهظَمح اف اًشَحَو شاح ليقو
 :هلوق ىف ىشحب ءانئتسالا عمس دقو» :لاق

 ءالدلا اهردكت ال اروحب مهنم نإف ىبنلا طهر اشح

 .«شاحب عمسي ملو
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 (م)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب  ةفاضإلا باب ىف

 ةيوتعمو ةضحَم كلتو هّيظْفَل اهمسا ةفاضإلا ىذو
 ١ ١ ١ :هل تاهيينت ىف لاق حرشلا دعب

 وأ هعوفرم ىلإ ردصملا ةفاضإ نأ ىلإ ةوارطلا نباو ناهرب نبا بهذ :لوالا»

 :هلوقك ةفرعملاب هتعنب عامسلا دورول .ةضحم اهنأ حيحصلاو «.ةضحم ريغ هبوصنم

 «الوُدَع تدهع نم كيف رذاع ىنارأ ديدشلا كب ىدجو نإ

 (9) ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  ةفاضإلا باب ىف

 ادئفي ملف ىنب نمو
 :لاق حرشلا دعب

 :هلوق ىف ةيمسالا ةلمجلا لبق ءانبلاب عامسلا درو دقو»

 ليلق ماركلا نيح ىلع
 «حتفلاب ىور هنإف

 ,سايقلا ىلع ةلثمألا نمور

 سايقلا ىلإ هلويم لقو

 : ةلثمألا نمو

 (١)ةلأسم

 : سيلب تاهبشملا باب ىف

 :لاق

 .«هصاصتخا مدعل «سايقلا وهو «ميمت ىنب دنع لمهم فرح ةيفانلا ام»

 (؟)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب هيف لوعفملا .باب ىف

 2 اان



 ٌرثْكي نامزلا فرظ ىف كاذو .: ردضم ناكم نع بوني دقو

 :لاق حرشلا دعب

 تقو :ىأ «ايرثلا عولطو مجنلا:قوفخي كلذ ناك وسحن نامزلا ىف ريثكو»
 .«هيلع سايقلا ىضتقت هترثكو ءايرثلا عولط تقوو ءمجنلا قوفخ

 (؟)ةلأسم 0
 مظانلا لوق دعب ل ةعم لوغفملا باب ىف

 ةعرسسم قيرطلاو ىريس وْحَن ىف ْهَمَم الوعُفَم قاولا ىلات بصني
 0 ٠ :لاق

 .2 ؛وحن» هلوق نم كلذ مهف دقو حضصألا ىلع سيقم بابلا اذهو»

 نييرصبلل هلويم
 .هحجصيو هحجري ام اريثكو ىرصبلا بهذملا ىلإ ليمي ىدارملا نأ تظحال

 . ةلثمالا ضعب ركذأ نأ تيأر هترثكلو «كلذل للعيو

 2 م)ةلاس ْ

 :مظانلا لوق دعب - ىنبملاو برعملا باب ىف

 ناتنثاو نانثا كاذك اتلك ٠ْ

 :- اهنم ىناثلا ىف هل تاهيبنت ىف لاق

 .نييرصبلا بهذم وه ىنعملا اينثم ظفللا ادرفم اتلكو الك نأ نم مدقت ام»

 | . ىنعمو اظفل ىنثملا ليبق نم امهنأ ىلإ نويفوكلا بهذو

 .«مدقت امك حيصفلا مالكلا ىف امهنع رابخإلا اهنم رومأ هدريو
 (؟)ةلأسم

 ' :مظانلا لوق دعب  اهتاوخأو نإ باب ىف
 ىُت نيهجوب هدعب مآل آل مّسق وأ ةءاجق اذإ دعب

 لحل



 نعو لاثملا اذه ىف رسكلا ىلع هليضفت نييفوكلا نع ىكح دق ...... ,
 .«حيحص وهو «مزال رسكلا نأ نييرصبلا بهذمو «هيلع رسكلا ليضفت مهضعب

 (؟)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب عزانتلا باب ىف

 هرْثمأ اذ مهريغ اًسْكع راتخاو ةرصبلا لْهأ دنع ىَلْوأ ناثلاو

 لامعإ نويفوكلا لاقو «هبرقل حجرأ ىناثلا لامعإ :نويرصبلا لاقف :لاق

 نع هيوبيس كلذ لقن .ليلق لوألا لامعإو رثكألا وه ىناثلا لامعإ نأل

 1 . برعلا

 (4)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  قلطملا لوعفملا باب ىف

 | بختنا نيذهل الصأ هنوكو

 :لاق ةلاصألا ىف نييفوكلاو نييرصبلا نيب فالخلا ركذ نأ دعب
 ةدايزو لصألا ىنعم نم هيف دبال عرفلا نأ ؛ نييرصبلا بهذم حيحصلاو»

 .«نامزلاو ثدحلا ىلع لدي لعفلاو

 ىفوكلا بهذملا اهيف حجر ىتلا ةلثمألا نم

 .ليلق اذهو هححصو ىفوكلا بهذملا ىدارملا خجرو

 ٠ :كلذ نم

 (١)ةلأسم

 '  :مظانلا لوق دعب لوصوملا باب ىف
 ُهَمالَم َالَف ددشت نإ نونلاو
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 :قدارملا لاق حرشلا دعب

 نبا ةءارقل « .حيحصلا وهو «نويفوكلا هزاجأو نويرصبلا ةعتمف ءايلا 1 امأو»

 . «ديدشتلاب «انالضأ نيِذّللا انرأ انبر» ريثك

 (؟)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب لوصوملا باب ىف

 فذحنا ريمض اًهلصو ٌردَصَو فض مل ام تبرْعُأو امك ىأ

 ؛دشأ مهيأ ةعيش لك نم نعزننل مث» ىلاعت هلوق ىف
 لعفلا ىنعم .نم هيف امب ةعيش هنع قلع مهيأ نأ ىلإ :نويفوكلا بهذو :لاق

 . .دشأ مهيأ ىف عيشتم لك نم نعزننل ليق هنأك

 أدتبم مهو «ةفاضإلا نع اهعطقل الإ نبت ملو ءاوطلغ :ةوارطلا نبا لاقو

 مسر ىف تتأ «ايأ» نألو تفيضأ اذإ الإ ىنبت ال اهنأل ءئشب سيلو هربخ دشأو

 .«لصفل أدتبم ناك ولو ريمضلاب ةلوصوم فحصملا

 ةاحنلاءارآل هنفلاخم 1 00-6

 للعيو مهئارآ ىف ةاحنلا فلاخي ناك ام اريثك هحرش ىف ىدارلل نأ تظحالو

 (١)ةلأتفم

 :ىدارملا لاق

 وهو هيوتسرد نبا لاق  عراضملا نيع نومضيو ىضاملا نيع نوحتفي ةماعلاو»

 .؟مهريغو بوقعيو ىئبارعألا نباو ءارفلا اهاكح ةغل وه لب .لاق امك سيلو أظخ

 (؟)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب - ىثبملاو برعملا باب ىف



 سئ مدس

 رهشأ نهصقن نم اهرصقو
 مهضعب بهذو» :ىدارملا لاق مث نييوحنلا نيب فالخلا ركذ هل تاهيبنت ىف

 ىف هلوقب دودرم وهو اهنومحي ةأرملا ءامحأ نأل «ةيامحلا نم ءاي «مح» مال نأ ىلإ

 .«ومح هتاغل ىدحإ ىفو «ناومح ةينثتلا

 (؟)ةلأسم
 :مظانلا لوق دعب  ىنبملاو برعملا باب ىف

 ناتتْناو ناتْدا كاذك اتلك

 عع,

 :حرشلا دعب لاق

 زجارلا لوق ىف درفمب اهل قطن دق «اتلك» نأ نويدادغبلا معزو»

 ةدحاو ىمالس اَهيَلجَر تلك ىف

 دعب لاق مث «ةرورضلل فلألا فذحف ءاتلك ىف» دارأ لب «ءحيحصب سيلو

 نآأل ؛فيعض وهو «ثينأتلل ةدئاز «اتلك١ ىف ءاتلا نأ ىلإ ىمرجلا بهذو» :كلذ

 .«فلألا ريغ نكاس دعب الو اوشح عقت ال ثينأتلا ءات

 (4)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  ريمضلا باب ىف

 ىفيدَق اًضْيَأ فذحلا ىنطقو ىن دَت ىفو
 «دق» نم نونلا فذح نأ ىلإ مهضعب بهذ :لوألا» هل تاهيبنت ىف لاق

 .ةرورضلا ىف الإ روجيال «طق»و

 . «رايتخالا ىف هزاوج حيحصلاو

 (0)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب - لوصوملا باب ىف

 ركُذ ام ىواست لأو امو نمو
 ةفوصوم ريغ ةركن نوكت نأ «نم» ٍماسقأ ىف ىلع وبأ دازو» :لاق حرشلا دعب

 نآلغعإو رس ىف وه نم معنو :رعاشلا لوقك
 5 .«ةفوصوم ريغ ةركن نوكت ال اهنأ . حيحصلاو

 | كلحا



 .. (؟)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب - سيلب :تاهبشملا باب ىف

 رجب دق ناك ىفنو ال دعبو خلا ابلا رج سيل ام دْعَبو
 ىسرافلا عنمو «ةيزاجحلا ام دعب ءابلا ةدايز ىف فالخ الو» :لاق حرشلا دعب

 راعشأ ىف كلذ دوجول «زاوجلا حيحصلاو .ةيميمتلا ام دعب اهتدايز ىرشخمزلاو
 1 . .«4ميهك ىنب

 (7)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  اهتاوخأو نإ باب ىف

 لمَص نم ناكل ام سْكَع ْنأك لَم نكل تيل نأ نإل
 سيلو فالخ الب :لبق .«نأ»و هيبشتلا فاك نم ةبكرم .ىهو» ؛نأك» ىف لاق

 . «اهتطاسبب : ليق لب «حيحصب

 (م) ةلأسم 0
 :مظانلا لوق دعب  اهتاوخأو نظ باب ىف

 لوعقم وأ ِنيَلوعْفم طوقس ليل الب انه جف الو
 اراصتخا امهدحأ فذح نيبولشلا خيش نوكلم نبا عتمو» :لاق حرشلا دعب

 .2؟حيحصب سيلو

 (9) ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب - ةفاضإلا باب ىف
 ليل اهيف عم عمو

 ىلع دقعنم عامجإلا نأ :ساحنلا رفعج وبأ معزو» :لاق حرشلا دعب
 ءاهتيمسا ىلع ةيقاب اهنأ حيحصلا لب ءحيحصب سيلو .ةنكاس تناك اذإ اهتيفرح
 ولو «ةيمسالا عضوم ىف ليلق ناكسإلا نأ ىنعي «اهيف» :هلوق نم موهفم اذهو

 .«ةيمسالا ىف ةغل ناكسإلا نكي مل افرح ةنكسملا تناك
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 نلانلا لجفلا

 :ىلع لمتشيو

 لاثمأ . ةيوبنلا ثيداحألا .ةينآرقلا دهاوشلا) هدهاوش

 نآرقلا ىلع هدامتعا .ةيرعشلا دهاوشلا .مهلاوقأو برعلا

 .تايوغللا حرش .ميركلا



0 

 رانا وق قا يل جاو جا



 هدهاوش

 لاثمأو ميركلا نآرقلا نم ةضيفتسم دهاوش ىلع فقي باتكلا اذه ئراق نإ

 . .ةيرعش دهاوشو  فيرشلا ثيدحلاو مهلاوقأو برعلا

 ةينآرقلا دهاوشلا-أ

 قفاوم كلذ ىف وهو باتكلا اذه ىف هي داهشتسالا رثك دقف ميركلا نآرقلا امأ

 . نيرخآأتملاو ىمادقلا ةاحنلل

 اهب دهشتسا ىتلا ةذاشلاو ةحيحصلا تاءارقلا ركذ ىلع رصتقأسو

 :ةينآلا تاءارقلاب دهشتسا ىنبملاو برعملا باب ىفف
 .«نارحاسل ناذه ّنإ» عفان أرق - ١

 .- ءايلا ىف بصنلا ىلع «مكيلهأ نومعطتام طسوأ نم» مهضعب ةءارق - '”

 .- ءايلا مزج - ربصيو قت نم هنإ» لبق ةءارق -
 - واولا بصن - «ىذلا َرّمعي وأ نوفعي نأ الإ» مهضعب ةءارق - 4

 :ريمضلا باب ىف

 .«ارذع ىَنَدَل نم تغلب دق» عفان أرق -

 :لوصوملا باب ىف-
 ١ نونلا ديدشتب  «انالضأ ٌنيذللا انرأ انبر» ريثك نبا أرق -

 ١ - نونلا ديدشتب  ناناهرب كّناذف» ورمع ىبأو ريثك نبا ةءارق -

 - ماللا فيفختب  «نيذل طارص» أرقي ايبارعأ تعمس :ورمع وبأ لاق

 . وفعلا لق نوقفني اذام كنولأسيو» ىلاعت هلوق نيهجولاب ئرق دقو -
 ةلوصوم هتءارق ىف «اذ» نوكتف ءهبصنب نوقابلاو ءوفعلا عفرب ورمع وبأ أرقو

 .ةاغلم مهتءارق ىفو

 .برعلا ضعب ةغل ىلع بصنلاب  ؛دشأ مهُيأ» اذاش ئرقو  ه



 ١ - نسحأ عفرب - «نسحأ ىذلا ىلع امامت» رمعي نب ىيحي أرق .
  -1ةضوعب عفرب (ًةضوعب ام الثم» كامسلا نباو رانيد نب كلام أرق ..

 سيلب تاهبشملا باب ىف- . ْ
 ١ «مكلاثمأ ادابع هللا نود نم نوعدت نيذلا لا نإ) رج نب ديعس أرق -

 ش .- دابع بصن

 - .نيحلا عفرب «صانم يح تالو# أرق نم ةءارق
 - :لعافلا باب ىف |

 ١-قرأ ؛مهنكاسم الإ ىرتال اوحبصأف» ىردحملا ءاجر وباد رائيد نب كلام

 ءاتلاب .

 ل

 - ءارلا رسكب ءانيلإ تّدر انتعاضب هذه» ةمقلع أرق -.

 لوهجملل ءانبلاب  «نوبسكي اوناك امب اموق ىزجُيل» رفعج وبأ أرق - ؟ -.

 - ءاتثتسالا باب ىف :

 ١ - ةفاضإلاب «هللا شاح» دوعسم نبا أرق .

 " - نيونتلاب  «هلل اًشاح» لامسلا وبأ أرق -.

 :لاحلا باب ىف

 ١ - تايوطم بصنب - - ؛هتيميب تايوطم تاومسلاو» نسحلا ارق -.

 ١ - نونلا فيفختب - ةناعبتتالو اميقتساف» ناوكذ نبا أرق .

 - ظ :ةفاضإلا باب ىف

 ١ - .«ةدع هل اودعألا مهضعب ةءارق

 نيونتلاب - دعب نمو لبق نم» أرق نم ةءارق - ؟ -.
 '"' - ضفخلاب  «ةرخآلا ديري هللاو» زامجلا نبا أرق -.

 فق _



 .- نيونت ريغ نم فوخ عفرب «مهيلع فوخ الف» نصيحم نبا أرق 4
 .- ءاكرش رجو دالوأ بصنب - «مهئاكرش مهدالوأ لتق» رماع نبا أرق -

 دعولا بصنب  «هلسر هدعو فلخم هللا نبسحت الف» فلسلا ضعب ةءارق 1

 ْ .- لسرلا ضفخو

 :ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا باب ىف -

 «ىرشب اي» نسحلا أرق
 :اهب دهشتسا ىتلا ةيوبنلا ثيداحأللا - ب

 :مالكلا باب ىف

 «لاجدلا مكنم دحاو نكردأ امإف» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق )١(

 :ىنبملاو برعملا باب ىف
 .«اونكتالو هيبأ نهب هوضعأف ةيلهاجلا ءازعب ىزعت نم» :ِلكب لاق ١

 ١ - «كسملا حير نم بيطأ هللا دنع مئاصلا مف فوُلُخ» كي لاق .

 «فسوي نينسك اًئينس مهيلع اهلعجا مهللا» : كج لاق "٠

 :ريمضلا باب ىف
 مهكلمل ءاش ولو مهايإ مككلم هللا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق - ١

 ْ . «مكايإ
 «كتزعب طق طق» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق  ؟

 نونب «ىنطق ىنطق» ىوريو ءاهنودو ءاي عم اهرسكبو ءاطلا نوكسب ىوري

 .رهشأ نونلابو نيونتلاب . طق طقو «ةياقولا

 «مكيلع ىنقوخأ لاجدلا ٌريغ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق “" 

 :ءادتبالا باب ىف

 زونك نم زنك هللاب الإ ةوق الو لوح ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ١

 . «ةنحلا



 تمقال ةيلهاجب دهع وثيدح كموق الول» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق - ١
 . | .؟تيبلا

 | :لعافلا باب ىف
 ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 . «راهنلاب

 | :ءاندتسالا باب ىف

 .«ةمطاف اشاح ام ىلإ سانلا بحأ ةماسأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق -

 0 :رخجلا فوزح- باب ىف -
 «معنلا رمح اهب ىنرسيال» :ةالصلاو ةالصلا هيلع لاق

 :ةفاضإلا باب ىف -

 عبس هلو هللا لوسر عم انوزغ» :هنع هللا ىضر ىملسأالا ةزرب ىبأ نع - | ١

 .- نيونت نود حتفب «ىنامث وأ تاوزغ

 .«ىبحاص ىل وكرات متنأ له» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق"

 .(مه ىجرخم وأ» :مالسلاو ةالصلا .هيلع لاق - "'

 :مهلاوقأو برعلا لاثمأ - ج

 ظ : ىنبملاو برعملا باب ىف -
 ١ - .«لّطَب ال كاخأ هركم» :مهلوق خألا رصق نمو -

 .«ارمتو امهالك» :مهضعب لوق روصقملا بارعإ اتلكو الك بارعإ ىف " 

 :ريمضلا باب ىف -
 اذه» :متاح لوق ىف تكسلا ءاهب نايتإلاو «انأ» نم فلالا فذح ىف ١

 ش ش ٠ . هنأ ىدّزف

 مل ةبترلا ىف افلاخم ناكو صخألا ريغ نيريمضلا نسم مدقملا ناك اذإ 7

 فه 00 َِ



 لطابلا ىنمهارأ» :هنع هللا ىضر نامثع لوقك ردن اميف الإ هدعب ام لاصتا رجي
 . «اناطيش

 لوق ىف ىئاسكلا هاور ام كلذ لاثم .نيبئاغ نالصتي دق ناريمضلا - *”

 . «اهومهرضنأو اهوجو سانلا نسحأ مه» :برعلا ضعب

 هيلع» :برعلا ضعب لوقك ملكتملا ءاي لبق لعفلاب ةياقولا نون قاحلإ ىف - 4
 «ىنسيل الجر

 :سيلب تاهبشملا باب ىف

 دحأ نإو كراض الو كعفان كلذ نإ» :مهلوق «سيل» لمع '١نإ» لامعإ نم

 «ةيفاعلاب الإ دحأ نم اريخ

 ش :اهتاوخأو نإ باب ىف -

 كنيشي نإو كسفنل كنيزي نإ) مهلوق .خسان ريغ لعف اهيلو ةففخملا نإ

 . «هيهل

 :اهتاوخأو نظ باب ىف -
 عمسي نم» :مهلوقك ةدئاف تدجو نإ ًاراصتقا لعفلا ىلوعفم فذح زاوج

 .«لخي

 :ىرأو ملعأ باب ىف

 .«مكرباكأ عم هللا انملعأ ةكربلا» : هتيبرعب قثوي نم ضعب لوق -

 :ةفاضإلا باب ىف

 هتيحالص ىف ضعبلاب هيبش هنكلو افصو الو اضعب فاضملا نوكيالأ-١

 .«ةماميلا لهأ تعمتجا» :مهلوقك طوقسلل

 افوطعم فوذحملا نوكي نأ فاضملا فذح دعب هيلإ فاضملا رج طرش نأ  ؟

 ءادوس لك ام» : مهلوقك «الب» لصفنم وأ لصتم فطاعب ىنعمو اظفل هلثم ىلع

 .«ةمحش ءاضيب الو ةرمت

 ففي



 هتيبرعب قثوي نم لوق فرظلاب هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصفلا ىف “' 
 «اهادر ىف اهل ىعس اهاوهو كسفن اموي كرت»

 .«ةيرعشلا دهاوشلا - د

 ةيرعشلا دهاوشلاب دعاوقلا مساق مأ نياب فورعملا ىدارملا معد دقف رعشلا امأو

 مل امو اهلئاق فرع ام اهنم ءاوس نييمالسإلاو نيمرضخملاو :نييلهاجلل هرثكأو

 . فرعي

 .مهدعاوق ىف مهب ةاحنلا دتعي ال نيذلا نيثدحملا رعشب زيثمتلا لقو

 .:ةلثمألا نمو

 مسيو ىشعالاو نسيقل كماك مالإلا لبق هو نويل امش - ١

 .ىلوألا ةقبطلاب

 :سيقلا ؤرما لاق -عزانتلا باب ىفف

 لاملا نم ليلق بلطأ ملو ىنافك ةشيعم ىندأل ىعسأ ام نأ ولف

 : ىشعالا لاق  لعافلا باب ىفو

 اهب ىَدْوَأ ثداوحلا نإف مل ل ىو ىتيرت امإفا
 ناسحو ديبلك باك مالسإلاو ةيلهاجلا اوكردأ نيذلا مهو نومرضخملا ءارعشلا  ؟

 . ةيناثلا ةقبطلاب نومسيو

 :ةعيبر نب ديبل لاق -:لاحلا باب ىفف

 لاخّدلا صغن ىلع قفشي ملو اهدذي ملو كارعلا اهلسرأف
 ْ :تباث نب ناسح لاق  لوصوملا باب ىفو

 اَنأَيِإ دمحم ىبنلا بح انريغ نم ىلع افرش انب ىفكو
 ردص ىف اوناك نيذلا مهو نويمالسإلا مهل لاقيو نومدقتملا ءارعشلا -

 .ةثلاثلا ةقيطلاب نومسيو - قدززفلاو ريرجك مالسإلا

 :ريرج لاق - ىنبملاو برعملا باب ىفف

 فل



 نيرَخآ ف ناعز انركنأو هيبأ ىنبو ارفعج انفرع

 00 :قدزرفلا لاق - لوصوملا باب ىفو

 الالغألا اككفو كولملا التق اذللا ّىَمَع نإ بيلك ىنبأ
 ءالعلا ىبأو ساون ىبأك نوثدحملا مهل لاقيو نودلوملا ءارعشلا -

 .ةعبارلا ةقبطلاب نومسيو

 :ساون وبأ لاق  ءادتبالا باب ىفف

 . نزحلاو مهلاب ىضقني نمز ىلع فوسأم ريغ

 اعدل ءالعلا وبأ لاق - خلا ب باب اب ىفو
 مس م موو م < ىف ل١ و

 م ركلا نآرقلا ىلع هدامتعا

 .زيزعلا هللا باتك ىلع حيجرتلا ىف دمتعا دق ىدارملا نأ تظحال

 :كلذ ىلع دهاوشلا نمو

 (١)ة لأسم

 : مظانلا لوق دعب - ريمضلا باب ىف

 ههبشأ امو هينلس ءاه لصْفا وأ لصو

 ١ ْ ْ :ىدارملا لاق

 :هلوقك الصنم الإ نآرقلا ىف تأي ملو هب أدب اذلو حجرأ لاصتالاو»
 . هللا مهكيري
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 :مظانلا لوق دعب  ريمضلا باب ىف

 سكعا لعل عمو

 فيا



 ا: ىذا رملا لاق

 .ه ا «كلذك الإ نآرقلا ىف تأي ملو ءريثك اهعم فذحلا نأ :ىنعي»

 .«علطأف تاومسلا بابسأ بابسألا غلبأ ىلعل».؛ ىلاعت هلوقك

 .«(رمأ كلذ دعب ثدحي .هللا لعل» :ىلاعت هلوقو

 (؟)ةلأسم

 سيلب تاهبنشملا باب ىف

 : ةيفانلا ؟امه_ىف ئدارملا لاق

 درو هبو اهلمع هولمعأف ابلاغ لاحلا ىفنل امهنأل ؛سيلب راجحلا لهأ هقحلاو»
 .2 ؟مهتاهمأ نه ام» «ارشب اذه ام :ىلاعت لاق .نآرقلا

 تايوغللا حرش
 دارملا هنم مهفيو هلصأ نيسيل ايوغل احرش ظافلالا نم اريثك ىدارملا حرش

 .ىرهوجلل حاحصلا باتك ىلع ابلاغ هحرش ىف دمتعا دقو

 (١)ة لأسم

 :مظانلا لوق دعب  ةمدقملا ىف

 ١ اًهَرشلا َنيلمْكَتسلا هلآو ىّفّطْصملا ىلا ىَلع ايْلِصْم

 1 :«ىفطصملا» ىف لاق

  ردكلا نم صلاخلا وهو وفصلا نم لاعتفا ءافطصالاو .راتخملا «ىفطصملاو» »

 افص :لوقت .امزال هيثالث ناكو .داصلا ةرواجمل ءاظ هئات نم تلدبأ بئاوشلاو
 . «ايدعتم هنم ءاجو ءءافص وفصي .ءىشلا

 (؟)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب اضيأ ةمدقملا ىف

 هرخآلا تاجرد ىف هلو ىل.

 فر



 :ىدارملا لاق

 ىلإ جردلا :ةديبع وبأ لاقو «بتارملا نم تاقبطلا ىه :حاحصلا ىف لاق»
 . «لفسأ ىلإ كردلاو ىلعأ

 (؟) ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  مالكلا باب ىف

 مشيك مل ىلب
 ىضاملا ىف نيعلا رسكب همشأ هوحنو بيطلا تممش عراضم وهو» :لاق

 . ؟عراضملا نيع نومضيو ىضاملا نيع نوحتفي ةماعلاو عراضملا ىف اهحتفو

 (+*)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  ىنبمللاو برعملا باب ىف

 ا شمس
 عراضملا لعفلا بارعإ ةلع ىلإ اوراشأ دق :ىناشلا» هل تاهيبنت ىف لاق

 .عرضلا ظفل نم ةعراضملا :مهضعب لاق «ةهباشملا .ةعراضملاو .اعراضم هتيمستب

 نم ةبولقم ةعراضملا نأ .روفصع نبا معزو ءادحاو اعرض مسالا عم عضر هنأك

 .«فيراصتلا لماك ءانبلا نآل ؛بلقلا ءاعدا ىلإ وعدت ةرورض الو «ةعضارملا

 (0) ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب - ىنبملاو برعملا باب ىف

 نمو َكاَذك مح خأ بأ

 : ىدارملا لاق

 ءىش اهانعمو ةيانك ةملك :حاحصلا ىف لاق .سنج مسا نع ةيانك نهلاو»

 ّْ . كئيش : ىأ .كنه اذه :لوقتف

 .«جرفلا نع هب ةيانكلا ةرثكو «للقي امع ةيانك وه :ناهدلا نبا لاقو

 فرغت



 (1)ةلأسم

 ش :مظانلا لوق دعب  ملعلا باب ىف...

 دو داعسك لاجترا وذو دّسأو لضفك .لوقنم هنمو 0

 ؛هبب نحكنأل» ىلع مالكلا ىفو حرشلا دعب
 :ىدارملا لاق

 نب هللا دبعل بقل اضيأ وهو «هبب» ليقثلا قمحألل لاقي: + حاحصلا ىف لاق»

 :قدزرفلا لاق ةرصبلا ىلاو بلطملادابع ع نب فون نب ثراحلا

 مدان ريغ هتعياب دق هّببو مهدهعب تيفو اماوقأ هتصيابو

 لها بجت « ةبسحم ٠ ةمركم ءهيدخ ةيراج ءهبب نحكنال لاقو «ةيراج مساو

 .ه | «ةبعكلا

 (7)ةلأسم

 ش : مظانلا لوق دعب داك ىف

 اكشوم اودازو ريغال داكو اًكشوأل اعراضم اولمعتساو

 «هريغل هرأ مل :فنصملا لاق « قفط عارخم : ىرهوجلا ركذو» : ىدارملا ؛ لاق

 قش 00 م



 :ىلع لمتشيو

 ليلعتلا - طعم نبا ةيفلأو كلام نبا ةيفلأ نيب هفقوم

 حيضوت ىف هتبغر هايازم نمو - حرشلا ايازم - هحرش ىف

 ريبعتو ىدارملا ريبعت نم رهاظلا:لئاسم - ةيوحنلا لئاسملا

 .اهب درفنا هنأ ةاحنلا





 طعم نبا ةيفلأو كلام نبا ةيفلأ نم هفقوم

 نمو .كلام نبا ةيفلأو اهظافلأ نيب نراقيف طعم نبا ةيفلأل ىدارملا ضرعتي

 : ةلثمألا

 (١)ةلأسم

 كلام نبا وه دمحم لاق : انراقم  لوقي ةيفلألا ةمدقم ىف

 لوقيو :طعم نبا لاقو

 (؟)ةلأسم

 ةملك هذحاو :كلام نبا لوق دعب  مالكلا باب ىف

 ريكذتلا :ناتغل هيفو ءاتلاب هدحاو زيمتي سنج مسا ملكلاو» ىدارملا لاق

 ش . ثينأتلاو

 . «ةيناثلا ىلع اهدحاو :هتيفلأ ىف طعم نبا لاقو «ىلوألا ىلع هدحاو :لاقف

 ش (؟)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  اهتاوخأو ناك باب ىف

 زجأ ربخلا طسوت اهعيمج ىفو

 مل ذإ مهولا ىلإ ٌبسنو «مادام» ربخ طسوت طعم نبا عنمو» :ىدارملا لاق

 . «هريغ هب لقي

 (4)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  ىرأو ملعأ باب ىف

 الصوت هب نينئالفزمه الب دحاول ايدعت نإو
 :لاق حرشلا دعب

 نم اودعف فيعضتلاب ةثالث ىلإ «ملع» ىدعت طعم نباو ىريرحلا ركذو»

 . ملع بابلا اذه لاعفأ



 ! . (هيوبيس بهذم

 هحرش ىف ليلعتلا
 ةاحنلا ضعب ىلع ادر وأ ءارآلا نم ىأرل اديؤم .اريثك ىدارملا للع دقو

 . عانقإلاب كلذ ديأو اهباصن ىف رومألا عضوف

 :ةريثكلا ةلثمألا نمو

 (١)ة لأسم

 خلإ . . نيونتلاو رجلاب :مظانلا لوق دعب - مالكلا باب ىف

 :لاق دنسملا ىلع مالكلا ىف حرشلا دعب

 دنسملا نآل ءحيحص وهو هترابع رهاظ وهو «هب لوعفملا هب ديري نأ لمتحيو»

 دنسملاو هب موكحملا وه روهشملا ا حالطصألا ىف دنسملا نأ " ءامسألا صاوخ نم

 . .هيلع موكحملا وه هيلإ

 (؟)ةلأسم

 -  :مظانلا لوق دعب  ريمضلا باب ىف
  تايقابلا ىف 0 اريخم نكو.

 :لاق جرشلا دعب

 نأ الإ ةثالغلا بمهاذملا هيف نييوحنلا ضعب ىكح دقف «انأ» وحن امأو»

 . «نإ» ىف اهفذح توبثلو ؛ريمضلا ىه انه ةثلاثلا نأل ؛ةيناثلا فذح انه حيحصلا
 .«تفذح اذإ

 , مرةلاس |
 : مظانلا لوق دعب - .اهتاوخأو ناك باب ىف

 هس مدلول شع

 رظح ماد هقبس لكو ها ا



 للعم عنملا نآل ؛رظن هيفو اضيأ اهعنم ىلع عمجم هنأ همالك رهاظو»

 ليلدب «قافتاب اًعنام ضهنيال هميلست دعب اذهو اهفرصت مدع امهادحإ :نيتلعب
 .اهفرصت مدع ىلع عامجإلا عم «سيل» ىف مهفالتخا

 اضيأ اذهو ءهتلص نيبو هنيب لصفي الو ىفرح لوصوم «ام» نأ «ىرخألاو

 : .«هيف فلتخم

 (:)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  اهتاوخأو ناك باب ىف

 . «ةيفانلا «امب» اههبشو فرصتلا مدعب اهفعضل كلذو ..» :لاق حرشلا دعب

 (0)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  اهتاوخأو نإ باب ىف

 لوقلاب تيكح وأ
 رسكلاو حتفلا هدعب زوجي هنإف

 . عتمم ةايحلاب كنإ لوقتأ :هلوقك»

 نآل ءهب ىكح رسك نمو «ةيكحم ريغ نإو ءالماع لوقلا لعج حتف نمف
 . «ةزئاج نظلا ىرجم هئارجإ طورش ءافيتسا عم لوقلاب ةياكحلا

 (”)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب - اهتاوخأو نإ باب ىف

 .«.. لاخلا نم ىضاملا برقت دق نأل ؛(دق» عم اهلوخد زاج امنإو» :لاق

 () ةلأسم
 :مظانلا لوق دعب  اهتاوخأو نإ باب ىف

 نأ دْعَب نم ةَلَمَج لَعْجا رَبخلاو ننكتسا اهمساف نأ فّمَحَت نإو

 م فش



 فرحلاو نكتسيال بوصنملا ريمضلا نأل ؛«نكتسا» هلوق ىف فنصملا روجتو»

 .«نكتسمال فوذحم امنإو «ريمضلا هيف :ركتسي ال

 (4)ةلأسم

 :مطال لوق دعب  ةفاضإلا باب ىف

 .ىونملا فرحلا هنأ : ىناشلاو «فاضملا هنأ اهدحأ :لاوسقأ راجلا ىف» لاق

 .ةفاضإلا ىنعم هنأ :ثلاثلاو

 الإ لصتت الو هب رئامضلا لاصتال ؛ حيحصلا وهو هيوبيس بهذم لوألاو

 . «اهلماعب

 حرشلا ايازم

 مالكلا ن نوكيل ؛ةلأسملل صيخلب وأ هائغمب وأ تيبلا لصاحب ىدارملا ىتأي

 .ئراقلا لوانتم ىفو مهفلا لهس

 : ةلثمألا نمو

 (١)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب - ىنبملاو برعملا باب ىف
 9. 9 9 - 9 م

 فرع ًالتعمف ءايوأ واو وأ فلآ هنم رخآ لْعف ىأو

 ٠ وأ «ىشخي١ وحن فلأ هرخآ لعف لك نأ تيبلا لصاحو» ::لاق حرشلا دعب

 صوقنم لاقيالو اذهب فرع دق لتعم وهف «ىمري» ؤجن ءاي وأ .«وعدي» وحن د واو

 .؟ءامسألا ىف الإ روصقمالو

 (؟)ةلأسم

 ٍْ :مظانلا لوق دعب  ريمضلا باب ىف
 لاصّتا ىف صخألا مدقو

 7مم ١



 نوك وه لاصفنالاو لاصتالا زاوجل حيبملا نأ لصاحلاو» :لاق حرشلا دعب

 مث .اهتاوخأو ناك ربح هنوك وأ عوفرم ريغو صخأ امهلوأ نيريمض ىناث ريمضلا
 ايواسم وأ ةبترلا افلاخم نوكي نأ امإف .صخاألا ريغ نيريمضلا نم مدقملا ناك نإ

 هللا ىضر نامثع لوقك ردن اميف الإ هدعب ام لاصتا زجي مل افلاخم ناك نإف .اهل
 . «اناطيش لطابلا ىنمهارأ :هنع

 (؟)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب - ريمضلا باب ىف
 روم 52 مس اواو ى.رخ ما هيكل سد هضم

 مم دق ىبهتلو ةيقو وت. ل لطفل مس لا ايلي
 ظ :لاق حرشلا دعب

 وحن لاعفألا عيمج عم ملكتلا ءاي لبق مزلت ةياقولا نون نأ . تيبلا ىنعموال

 هعم ةياقولا نون فذح ردن «سيلا» وهو ادحاو العف الإ . ىتنمركأ ىنمركي ىنمركأ

 .«رعشلا ةرورضل مظنلا ىف

 (:4)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  اهتاوخأو نإ باب ىف
 ها يم اس # ماصص سا ى و.

 نآكو لعلو تيل نود نم

 :ةلأسملا هذه صيخلتوا)

 زوجيف هعفر امأو «عيمجلا ىف زئاج ربخلا لبقو ربخلا دعب فوطعملا بصن نأ

 ىلع هانعم ىفام وأ ملعلا دعب «نأ» و قافتاب «نكلاو «نإ) ىف هلبق ال ربخلا دعب

 2 .؛«راتخملا

 ةيوحنلا لئاسملا حيضوت ىف هتبغر ايازم نمو
 ىلع هدعاست ةزجوم ةروص ئراقلا ىطعيل ليضفت وأ قيقحتب فالخلا مسحيف

 .دارملا مهف

 : ةلثمألا نمو

 فرخ



 (١)ةلأسم ْ

 :مظانلا لوق دعب ىئبماو بزعملا باب ىف ١ ش

 ' قدر لآ دعب كيوأ فضي ملام

 : ْ ” ؟ىدارمل لاق

 ىمسي لهف ةرسكلاب رجناو لأ هتلخد وأ فرصنيالاام فيضأ اذإ :تلق نإف»

 .روهشمم ١ عقالخ هيف : تلق

 تررما وحن فرصنمف لآ وأ ةفاضإلاب هيتلع ىدحإ تلاز نإ هنأ :قيقحتلاو

 . ؟مكنسحأب تررم» وحن فرصنم ريغف الإو «مكدمحأب

 .«هفرص عنم ىلع قاب هنأ مظنلا ىف همالك ةوق نم موهفملاو 00

 | ا :لوقأ

 ؛مكنسحأ» ىف امأ ,ةفاضإلاب ةيملعلا هنم. تبهذ «دمحا» نأ اسمهنيب قرفلاو
 .فرصنم ريغ ىناثلاو - فرصنم لوألاف «لعفلا نزوو .ةيفصولا هيف لازت الف

 (؟)ةلاسم

 : مظانلا لوق لعيب .- ىنبملاو برعملا باب ىف

 هنالك... اًمزاج فذحاو

 فرح ناك اذإ .عرف هنأل .مزاجلا دنع فذحلا نأ قيقحتلاو# :لاق حرشلا دعب

 .«هرارقإ بجو لادبإلا لبق مزاجلا لوخد ردق نإف «أرقي» وحن ةزمه نم الدب ةلعلا

 فذجحلاو تابثإلا :نيهجو هيف روفصع نبا ركذ دقف لادبإلا دعب هلوخد ردق نإو

 | ,  ,«فذحلا مهضعب عنمو

 (6) ةلأسم 0
 : مظانلا لوق دعب  ءادتبالا باب ىف

 اك



 ىتلا ءافلاب ىرخألا ىلع امهادحإ تفطع اذإ نيتلمجلا نإ .قيقحتلا :تلق»

 ىفتكي امك امهادحإ ىف دحاو ريمضب ىفتكاو «ءازجلاو طرشلا ةلزنم اتلزنت ةيببسلل

 . «؟ءازجلاو طرشلا ىتلمج ىف دحاو ريمضب

 (4)ةلأسم

 مس مهل سا ريب ىهك سا موش . يبث © سو

 ادبأ همزتلا عفرلافق صتخي ادتبالاب ام قباسلا الت نإو

 . هدعب تيبو

 نإو اهدعب بصنلا زاج دقب انورقم ناك نإف .ليصفتلاو» :لاق حرشلا دعب

 لعفلا اهءاليإ برعلا نع ىكح دق شفخألا نال ؛عفرلا بجو اهب انورقم نكي مل

 . ؟حيحصلا وهو :ليق ءدقب نورقملا



 اهب دزفنا هنا ةاحنلا ريبعتو ىدارملا ريبعت نم رهاظلا : لئاسم
 7 | ظ

 :مظانلا لوق دعب - مالكلا باب ىف

 مقتساك ديفم ظفل انمالك

 : ةيفلألل هحرش ىف ىدارملا لاق حرشلا دعب

 ىلع لمتشم مالكلا نأ ؛روصتم ريغ نيقطان نم مالكلا رودص نإ. :لوقأو»

 نيحلطصملا نم دحاو لكو ءدحاو نم الإ هرودص روصنيال دانسإلاو دانسإلا

 ١/. هعمه ىف ىطويسلا هيلإ هبسنو اناث باجأ امك مالكب ملكتم .

 : (؟)ةلأسم 0

 - ا 7 0 ٠ - . م

 مع وهو اًظْنل صاخشالا ملعك ملع سانجألا ضعبل اوعضوو

 :ةيفلألل هحرش ىف ىدارملا لاق . حرشلا دعب

 ش .؟ىنعملا ةهج نم

 (؟)ةلأسم

 .ةلوصومو ةيراشإ «ىلوألا» لوصوملا باب ىف

 : ليهستلا حرش ىف ىدارملا لاقو» روذشلا ىلع هتيشاح ىف ةدابع خيشلا لاق

 ةلوصوملاو .اهيلع «لأ» لوخد زوجيال ةيراشإلا «ىلوأ» نأ كلذو ءامهنيب قرف

 .«ةلوصوملا فالخب واو اهتزمه دعب بتكت ةيراشإلاو ءاهيلع اهلوخد زوجي
 (4)ةلأسم 0

 : مظانلا لوق دعب أدتبملا باب ىف
 ىّقكو ىبسَح هللا ىقطنك ٠

 رابخإلا نم سيل هنأ هوحنو اذه ىف ملعأ هللاو رهظي ىذلا :لوقأو»

"541 



 اهظفل دصق امنإ كلذ وحن ىف ةلمجلا نأل ؛درفملاب رابخإلا نم وه امثإو «ةلمجلاب
 . ««ةنجلا رونك نم زنك هللاب الإ ةوق الو لوحال١ وحن ىف اهنع ربخأ نيح دصق امك

 (0)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  اهتاوخأو نإ باب ىف
 ىمث نيهجوب هدعب مال ال مَسَق أ ةءاَجف اَذِإدْعَب

 :رعاشلا لوق ىلع مالكلا دعبو

 ادّيس ليق امك (دبَز ىرأ تنكو

 ةيدعتملا لاعفألا نم نأ نتملا حرش ىف ىدارملا لاق نكل» :نابصلا خيشلا لاق

 اذكو .ءكلذك تننظأ ىنعمب «تيرأ» عراضم  لوعفملل ءانبلاب «ىرأ» ةثالث ىلإ

 قطني مل تننظأ ىنعمب «تيرأ» نأ هريغو هيوبيس نع هيف دارو «ليهستلل هحرش ىف
 .؛ «اهانعمب تيرأ ىتلا تننظأب قطني مل امك لعافلل ىنعمب هل

 (5)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  اهتاوخأو نظ باب ىف
 سمس ي» اى اع هه ل

 قاع اللا لعجو ىَر اح ع عم تضعو تيس نأ

 ' . متك

 (7)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب  اهتاوخأو نظ باب ىف

 ادتبالا ىف ال ءاغلإلا زوجو

 امهلمهأ نيديق انه ءاغلإلا زاوجل نأ ىدارملا ركذ» :نابصلا خيشلا لاق

 ش . فنصملا

 مئاق ديزل» وحن تلخد نإف ءمسالا ىلع ءادتبالا مال لخدت الأ :امهدحأ

 ش .ءاغلإلا بجو «تننظ

 2 فق



 ««نظأ مل مئاق ديز» وحن عنتميف «عنتما ىفن نإف .لعفلا ىفني الأ : ىناثلا

 . ؟ىدارملا هركذ ىذلا اذهل هعابتأ نم هريغ الو فتنضملا ضرعتي ملو

 (8)ةلأسم

 ٠ :هلل لوعفملا باب ىف

 .ىف ىدارملا لاق» :ىهكافلل ادنلا بيبججم ىلع هتيشاح ىف نسب خيسشلا لاق
 ذإ اهنأل هل الوعفم عقت نأ اهسفنب ةبصان تناك اذإ «ىك» ىف روجي :ليهستلا حرش

 .«نإو نأ لثم نوكتف ردصملا اهنم كبسني كاذ

 (ه)ةلأسمك 002020202000 ظ
 .«هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللا» :ىلاعت هلوق دعب هيف لوعفملا باب ىف

 .- ثيح ملعي : ىأ  الوعفم «ثيح» اولعج

 ىجي ملا :ىدارملا لاق» بمهذلا روذش ىلع هتيشاح ىف ةدابع خيشلا لاقو

 .«ادتبم الو الوعفم الو العاف ؟ثيح»

 (١٠)ةلأسم

 :مظانلا لوق دعب  ةفاضإلا باب ىف

 ُرِجَف ْندَل ةفاضإ اومزلأو
 «لحملاو ظفللا ىف رجلل الماش ؛رجف» :هلوق ىدارملا لعجو» :ىدوكملا لاق

 :هلوق ةلمجلا ىلإ اهتفاضإ نم لعجو «ةلمجلا جردنتل
 بئاوذلا دوس باش ىتح بش ندل

 «عفاي تنأ ندل :هلوقك ةيمسالا ةلمحلا ىلإ فاضي نأ اضيأ ىدارملا زاجأو

 (١١)ةلاسم ٠

 ردصملا طورش ىف - ردصملا باب ىف
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 ام نوكي نأ وهو ءاسماخ اطرش ىدارملا داز» :حيرصتلا ىف دلاخ خيشلا لاق

 .«لمعلل حلاص ريغ ةلمجلا هيلع تلمتشا

 :مظانلا لوق دعب  ةيفلألل هحرش ىف ىدارملا هركذ دقو :لوقأ

 .٠ هلحم لحي «ام» وأ 2نأ» عم لعف ناك نإ

 (١؟)ةلأسم

 : مظانلا لوق دعب  ميخرتلا باب ىف
 اداَعس اَعَد مْ اعس اَيك ىَداَتْلا رخآ فذخا امير

 .«اميخرت» بارعإ ىف مالكلا دعب
 الوعفم نوكي نأ وهو ءاعبار اهجو ىدارملا زاجأو» :ىنومشألا خيشلا لاق

 . «ىنعملا ىف هيقالي هنأل ؛فذحا هبصانو اقلطم

 (١١)ةلأسم

 .نونلاو فلألا ةدايزو ةيفصولا  فرصلا عناوم باب ىف

 :حرشلا دعب .روذشلا ىلع هتيشاح ىف ةدابع خيشلا لاق

 :نيظفل ىدارملا دازو»

 «انايلأو ةغل ىلع اناصمخ نهْيف درو

 ٠ ش . نابصلاو ىنومشالا هركذ اضيأو

 ' «نايلأ» نأ تدجو «ىدارملا ىلع ةمدقتملا وحنلا بتك ىلإ عوجرلابو :لوقأ
 :75094ص هدلاو ةيفلأل هحرش ىف لاق .مظانلا نبا اهب هقبس

 نافيسو نامدنك افورصم نالعف ىلع ةفص وهام ضعب انيأر دقف»
 ها «نايلأو

 (4١)ةلأسم

 لاق ماشه نبا ىنغم ىلع مالكلا نم فنصملا ىف «لجب» ءابلا فرح ىف

 :نامسق اهلف ةيمسالا «لجب» امأ .ىنادلا ىنجلا ىف مساق مأ نبا لاق» :ىنمشلا

 <؟3273



 .ملكتلا ءاي عم ةياقولا نون اهقحلتف ىفكي ىنعمب العف نوكي نأ :امهدحأ

 .«ىنلجب» لاقيف

 ةرورجم اهب ةلصتملا ءابلا نوكتف «بسح» ىنعمب امسا نوكت نأ :ىناثلاو
 «ةياقولا نون اهقحلت الو عضوم ا

 . لئاقل اهبسني مل هنأ تظحال ىدارملا بتك ىف ءارآلا هذه ىلإ عوجرلابو

 :ةظحالم

 : هنأ ىدارملا مساق :مأ نبا ىلع ظحاللي

 ىف كلذ لثم . ءاصقتسا نود ةلآسللا ىف ماكحالا ضعب ىلع رصتقي ناك - ٠ ١

 :مظانلا لوق دعب  مالكلا باب
 5 "نإ -

 خلإ .. نيونتلاو رجلاب

 .«ةيعبتلا داز نمل افالخ امهريغب رج الو عاديز مالغا» وحن فاضملابو «ديزب»

 عماوهلا عمه ىف امك روهمجلا هتبثأ دقو «ةرواجملاب رجلا كرتو كلذ ىلع رصتقاف

 نإو .«. .ةرواجملاب رجلا نييفوكلاو نييرصبلا نم روهمجلا تبثأ» 7/06 ىطويسلل
 تبثأ فيعض رجلل بيس ىف ؛ةمتاخ» » عمهلا ىف ىطويسلا لاق امك افيعض ناك
 : .2. .روهمجلا

 . بناوجلا عيمج نم رجلا ركذي نأ ىبحاص ىلعف

 ركذي ال لئاسملا ضعب ىفو «ءرظن هيفو :لوقيف ةلأسملا ىلع ضرتعي ناك - *

 ا 0 .هرظن ةهجو

 : مظانلا لوق دعب - نظ باب ىف :كلذ لاثم
 هاس سو ىئ2

 لمتحي تلصق ىذ ضعبب نإو لمع وأ فرظك وأ فرظ ريغب

 : ىدارملا لاق حرشلا دعب

 هب ادوصقم نوكي نأب هحرش ىفو ءارضاح نوكي نأ ليهستلا ىف دازو»

 . ارظن هيفو «هريغ هطرتشي ملو «لبقتسملا هب ادوصقم بصني ال اذه ىلعف . لالا

 حا



 : مظانلا لوق دعب  لاحلا باب ىف رخآ لاثمو

 بَ اَهََْك لاح ىف مهفم "بصتنم ةلضَق ف صو لاخلا
 . ةدئازلا نمي لاخلا رج ىف

 .امبر ةدئازلا «نم» نأ ليهستلا حرش نم رجلا فورح ىف ركذو» :ىدارملا لاق
 نم كنود نم ذَخَتُن نأ انل ىغبتي ناك ام» أرق نم ةءارقب هلثمو «لاحلا ىلع تلخد

 .«رظن هيفو - لوعفملل اينبم  «ءايلوأ

 ىوحنلا هبهذم
 ءادتبا ةماهلا وحنلا بتك نم باتك هتفي مل ىدارملا نأ ةساردلا نم ىل وديي

 بتك اضيأ كرتي ملو ىأرقي نأ نود  هيرصاعم تافلؤم ىلإ هيوبيس باتك نم

 .ةيعاو ةيفاو ةسارد بتكلا هذه لك سرد هنإ :تلق اذإ ىلاغأ الو

 ىدصتي وهو ىلإ ليخيل هنإ ىتح «عالطالاو ةءارقلا ىلع بأدلا ريثك ناكو

 دربملاو شفخألاو ءارفلاو ىئاسكلاو هيوبيسو كلام نبا بتك همامأ عضي فيلأتلل

 نياو ناسيك نباو ىرشخمزلاو ىفاريسلاو ىسرافلاو ىمرجلاو بلعثو جارسلا نباو

 نايح ىبأو روفصع نباو بجاحلا نباو فورخ نباو ءاضم نباو ىنج نباو ناهرب

 .ةاحنلا رابك نم مهريغو

 حرشو ةماع وحنلا بتك ىف ةضورعم ءالؤه ريغو اعي اعيمج ءالؤه ءارآ دجن اننإف

 وأ اهححصي اهفعضي وأ اهيوقي اهدري وأ اهديؤي اهفلاخي وأ اهقفاوي ةصاخ ىدارملا
 ناك هنأ بناج ىلإ دادتعاو ةقثو ةرصبت ىف راتخيو حجريو اهنيب نزاويو ءاهئتطخي

 .لوصألاو ريسفتلاو ضورعلاو تاءارقلاب ةطاحإ ىلع

 ىف راكتبالاو ديدجتلا ىلإ لام هنأ ىدارملا بهذم تازيمم نم انعلاطي ام لوأو

 الو ءاضراعم وأ اديؤم هحرش ىف كلام نبا ءارآ ضرعي نأ ىلع دمتعا دقف

 هحرش ىف ىنومشألا خيشلا انيأر «حارشلا ضعب باجعإ زاح دق لمعلا اذه ناك

 قفخي



 تاهيبنت ىف لئاسم .درفأو ؛بيجيو كاسب اضيأ ارق لبس و هجهن جين يالا

 ل ب2 3 2 7 722 . ىدارملاب ءادتقا

 نإ تح هي بهذ ام لك ف سيل ةلوهسلا ىلإ سلق أ ني كاس دق

 لوعيو .ديسقعتلاو فلكتلا نع هدعبل وأ لهسأ هنألا ؛بهذلل راسخ هناوا «فالخلا

 لئاسملا ركذي دقو ءامهيحرشو ةيفاكلاو ليهستلا ف كلام نبا ءارآ ىلع اريشك

 .نييبتلاو حيضوتلا كلذب ادصاق . . بتكلا مله ىف هئارآ نم ةضراعتملا

 نييدانغيو نييفوكو نييرصب ةاحنلا بهاذم نيب عمسجلاب ىدارملا زاتسميو

 . ريختيو حجريو ةنامأو ةقد ىف ءارآلا ضرعي وهف ةبراغمو

 ةبلاغلا ةحسملا تناك نإو «ةصاخلا هئارآو ةاحئلا وجن نم جيزم اذه هحرشف

 ش .. .ةيرصبلا ةحسملا ىه

 فيرصتلا ىلإ كلذ ودعي لب ةيوسحتلا لئاسلا تع هباتك ىف ىدارلا فقي الو ٠

 ضعب ىف هاجتالا اذه هلمح هللا باتسك ىف ةهبحلو ييركلا 1 نا نم هدهاوش

 قثي ناك هنأ ؛؟ ةذاشلا وأ ةروهشملا ريغ تاءارسقلا نم دهاوشلا لوبق ىلع نايحألا

 .ءارقلا هلقن اميف

 . .ةريغب ايدتقم ءالعلا

 ريبعتلا ىف ةقدلاب هبولسأ زاتميو ءسايقلاو عامسلا مرتحي ناك مساق مأ نباو

 .بولسألا هل ىح لام ت ثحبلا عوضوم . ةيفثالا حشد

 قيقحتلا نم لوألا ءزجللا اهيليو-



 ىتانلا مسقلا

 كلام نبا ةيفلأ ح ىدارملل ل
 ١ ما نباب فورعمل ىفوتملا مساق مأ ها/19 ماع ىف





 ققحملا ةمدقم

 فرشأ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «تافصلا ليمجب توعنملا هلل دمحلا

 هلآ ىلعو هلك نيدلا ىلع هرهظيل .قحلا نيدو ىدهلاب ثوعبملاو «تانئاكلا

 .هرانم مهب هللا عفر ىتح .نيدلا ةضيب نع عافدلل مهسفنأ اوبصن نيذلا هيحصو

 . ميقتسملا هقيرطو ىضرملا هنيد كبحو «هتملك ىلعأو

 ٠(٠(« دعبو

 ذخأو اهيلع دمتعا ىتلا ىنومشألا لوصأ نم لصأ مهأل قيقحت باتكلا اذهف

 كلام نبا ةيفلأ ىلع ىدارملا حرشو ىنومشألاف .اهل ةروص نوكي داكيو ءاهنم
 .ادحاو ائيش نانوكي ناداكي

 ' ةيبرعلا ةغللا ةيلك ىلإ هتمدقو «حرشلاو قيقحتلل باتكلا اذه ترتخا كلذل
 فرشلا ةبترم عم اهيلع تزجأ ىتلا هاروتكدلل ىتلاسر نم اءزج .رهرألا ةعماجب

 ش . ىلوألا

 «كلام نبا ةيفلأ حرشب كلاسملاو دصاقملا حيضوت» وه الماك باتكلا مساو
 .ىدارملا مساق مأ نبا هفلؤمو

 : خسن ثالث ىلع تدمتعا دقو

 :طوطخم لا فصو

 :ىلوألا ةخستلا-أ

 . مس ؟؟  ارطس ١١" اهترطسمو ليعامسإ

 .575050 ىسورع ةضفرلل مقر تحت رهرألا ةبتكمب ةعدوم

 دمحم نيملاعلا بر ىلإ ريقفلا كلم» هيف بوتكم متاخ ةحفص لوأ ىف - ١

 .«ىروصنملا نيمأ



 دصاقملا حيضوت باتك اذه» هلخادب بوتكم ثلثم ةحفصلا سفن ىفو - ١

 خيشلا نبا ىلع نب نيد رذدب ةمالعلا ملاعلا خيشلل كلام نبل ةيفلأ حرشب كلاسلاو

 تك هلع ريق مل وللا قرا مقخ اش ضرر

 هقيقحت ىف كلسملا كرابملا حرشلا مت :» بتك ةخسنلا ةياهن ىفو :اهتياهن -

 دي ىلع ١787 ةنس مرح رهش نم نيرشعو ثالثل ءاسعبرالا موي راما قيرطلا

 رفغ ىوانقلا ليعامسإ نب دمحأ نب ليعامسإ ريصفتلاو تنذلاب فرتعملا ريقفلا دبعلا

 مهنم ءايحألا تانمؤملاو نينمؤملاو تاملسملاو نيملسملا عسيمسجلو هيدلاولو هل هللا

 اريثك اميلست ملسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم اندنيس ىلع هل ىلصو .تاومألاو

 ,«نيدلا موي ىلإ ادبأ امئاد

 «حضاو اهطخف لكشلاب ةظوبضم نكت مل نإو ةخسنلا هذه :اهتميق - 1

 .ليلق اهب طقسلاو مجالا دادملاب ةلودجمو ىلجو

 0 9 ناثلا 3 . ثلا - ب

 امو هساالس حلاص خيشلا طخب طوطخم دلجم ىف ةخحسن :اهطخ ١ ظ

 .771 مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب ةعدوم ىردنكسلا

 نم ىرتشم» ةباتكلا امهيلع رهظت مل نيمتاخ نيب بتك ةحفص' لوأ ىف - ١

 .4م١19/8 ةنس سطسغأ ٠ ىف ناضمر ةمالس حلاص خيشلا ةكرت

 :ىه رعشلا نم تايبأ ةيناثلا ةحفصلا ىفو (؟)

 ىدارملاك ةصالخلا حرشامف ىداقتعا ىف ىنيققي ىلع تفقو

 ىدارملا قفو ىلع حيقنتو وحن ليصحت ىف لج باتك |

 (الداهتجالا ىف بقاث نهذو ريز غملعهلهفلؤم

 ىداوجلا قبس ةيسفلأ ىلع وحن ملع ىف ىرولا قبسس دقل

 . ءايلأب هاذع امو «ءءاي نودي لصاللاب اذكه 220



 ىداوهلا ةرمضملا ليخلا ىلع قابس هل قاطيامف قافو

 ىداب هيف ان اهو فرش هل  باتك ىف ةحيصنلا لذب دقو

 ىدانعوذالإهيفخيامو ارط سانلا ىفهلضفريهش

 ىدارملاب كدارم ىف كزوفف هذخ وحنلا نف تئئامهمف

 ىداشرلا ىوذل ةيافك هيفو دارم لاب اإلفككت ىدارسم

 دادولا ضحم نع حصنلا اذهف هيف راكذتلاب دلل اب ذخف

 ىف بتكف «لوألا مسقلا لبق ريخألا مسقلا خسن دق ناكو :اهتياهن - 5

 ىردنكسلا ةمالس حلاص ريقفلا هللا ديبع هدعب نم ءاش نمل مث هسفنل هبتك» اهرخآ
 هيدلاولو هل هللا رفمغ ةقيرط ىتولخلا ةديقع ىرعشألا ابهذم ىكلاملا ًأشنمو ادلوم
 مهنم ءايحألا «تانمؤملاو نينمؤملاو «تاملسملاو نيملسمللو «هبابحأو هخياشملو

 .تاوعدلا بيجم اي نيمآ «تاومألاو

 ٠ اموي رشع ةعبس ىضمل قفاوملا كرابملا ةعمجلا موي هخسن نم غارفلا ناكو

 زعلا هل نم ةرجه نم فلأو نيتئامو نيعبسو ةعبس ه117177١ ةنس لاوش نم تلخ
 .فرشلاو

 نيمآ هتاكربب مكايإو هللا انعفن ىنكملا دمحأ ىديس هللا ىلو ماقمب كلذ ناكو

 هاجب لوألا ءزجلا لامكإب انيلع ننماف ىناثلا ءزجلا لامكإب انيلع تننم امك مهللا
 .«هبحصو هلآو دمحم انديس

 . 777/8 ةئس ل6 ىف ررح» بتك لوألا مسقلا رخآ ىفو

 ىف اهريغ نم ةدوج لقأ ىهو «لكشلاب طبضلا ظح تلان :اهتميق 5

 . طقس اهبو ءرمحألا دادملاب ةلودجمو .ءطخلا

 :ةثلاثلا ةخسنلا - ج

 ةيروميتلا ةبتكملاب ةيرصملا بتكلا رادب عدوم طوطخم دلجم ىف ةخسن ١
 .ةقرو 5 اهقاروأ ددعو ١6 مقر



 .وحنلا باوبأ عيمج هيف لمجأ سرهف ةحفص لوأ ىف - ؟

 روميت دمحم نب ليعامسإ نب دمحأ فقو» هيف بتك رمحأ متاخ هيلعو - ٠

 .«رصمبي .

 دمحلاو باهولا كلملا ةيانعب باتكلا مت» ةخسنلا رخآ ىف بتك :اهتياهن - :

 .نييبنلا متاخ دمحم انديس.ىلع هللا ىلصو هلل

 «فلاو نيثالثو عبرأ ٠١75 ةنس لاوش رشع ىداح.ءاعبرألا راهن خيراتب

 :اهنم ةحفص رخآ ىف ةخسنلا شماه ىلع بوتكم - 0
 قيلاغم حتافو موهفلا راونأ ضيفم هلل دمحلا .ميحرلا .نمحرلا هللا مسبلا

 لسرملا .مكحلا غلاوبو ءملكلا غب باون ىتوأ نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛مولعلا
 لع ىو لقلب ملع يذلا ب مرْعألا كرر أرفا ) :هيلع لزنملاو :ممألا ةفاكل ةمحر
 . ملعلا حيباصم هباحصاو هلآ ىلعو [قلعلا] 4 (2) ِمّلعي مل ام ناسنإلا

 ةدالق ةطساوو «ءايكذألا جات ةرد لماكلا رهاملاو لضافلا باشلا نإف :دعبو

 خيشلا نب دمحا خيشلا نب ظفاحلا ناميلس ديسلا .ءايقتألا نم ريمشتلاو دجلا بابرأ

 حرشلا اذه ارق دق .ىومألا فيرشلا عمابجلاب مامإلا «ىومتحلاب ريهشلا ناميلس
 تاءارقلاو هقفلاو ريسفتلاو «هب ةزاجإلا ىنم سمتلاو «ربدتو ةركاذم ةءارق هيفرطب

 اناسني الآ هنم ايجار رثألا لهأ دنع ةربتعملا هطورشب هتياور ىنعو ىل روجت ام رئاسو
 . عفانلا هئاعد نم

 ىلع ىنم هلو «عجاضملا نع بونجلا ةيرحّسلا تاحفنلا تفاج اذإ اميسالو
 . ليبسلا ىدهي وهو قحلا لوقي هللاو .ءكلذ لثم ىروصق

 . .ىنامثعلا ىلع نب دمحأ
 ١١58. ةنس ةدعقلا ىذ نم نيقب عستل سيمخلا ةليل ررح

 نب دمحأ فقو» هيف بوتكم لوألا لثم اضيأ متاخ ريخألا فالغلا لبقو 5

 ا .«رصمب روميت دمحم نب ليعامسإ

 دادملاب ةلودجمو «ةمظنمو لكشلاب تطبضو اهطخ حضو .ةخسن :اهتميق -

"02 



 ةيناثلا نأ عم «لصالا ىه ىلوألا ةخسنلا لعجأ نأ ىلع ىرايتخا مقو امنإو

 :باتكلا ناونع

 ىفو «كلام نبا ةيفلأ حرشب كلاسملاو دصاقملا حيضوت» ىلوألا ةخسنلا ىف

 .«كلام نبا ةيفلأ حرش ةئلاثلاو ةيناثلا

 :باتكلا تاعوضوم

 .اهلوأ «كلام نبا ةيفلأ تاعوضوم ىه

 . مقتساك ديفم ظفل انمالك

 :ةيفلألل هحرش ةقيرط
 هئازجأ نم ءزج لك ركذيام اريثكو ءايلامجإ احرش هحرشي مث تيبلا ضرعي

 ثيداحألاو هللا تايآب ادهشتسم حوضوب ادرفنم ءزجلا اذه حرشيو «ةدح ىلع

 «دهاشلا ءزجب تيبلا نم ىفتكي بلاغلا ىفو .مهراعشأو برعلا لاوقأو «ةيوبنلا

 ركذب هحرش ىلح دقو «ةدئافلا متسل بيجيو لأسي هنأ حرشلا اذه ىف ظحالأو

 :هتافلؤم نيب ةيفلألل هحرش ةبترم

 ىف لوقي وهف ءهحورش نيب نم ةيناثلا ةبترملا ىف حرشلا اذه نأ ظحالي

 ْ :كلام نبا لوق دنع ةمدقملا ىف ةيفلألل هحرش

 ءارقتسا نم ةطبنتسملا سيياقملاب جرخستسم ملع وحنلا :برقملا بحاص لوق»

 مالكلا انطسب دقو ءاهنم فلتئا ىتلا هئازجأ ماكحأ ةفرعم ىلإ ةلصوملا برعلا مالك

 ا .«باتكلا اذه ريغ ىف

 باتك ىف هلعلو .طسبلا اذه ىلع رثعأ ملف . ةدوجوملا هتافلؤم ىلإ تعجرو

 .دوجوم ريغ وهو هل لصفملا حرشك



 :مظانلا لوق دعي - ماللاو فلالاب فرعملا باب ىفو

 طقف ماللا وأ فيرعت فرح لآ

 :هجرألا هذه رثكأ نع هيوبيسل رصنتسملا باجأو» :ىدارملا لاق حرشلا دعب
 . «باتكلا اذه ريغ ىف كلذ تركذ دقو

 اذه نأ كلذ نم تذخأف .ةباجإ دجأ ملف ةدوجوملا هتافلؤم ىلإ تعجرو

 .هحورش نيب نم ةبترم حرشلا

 قيقحتلا جمنم
 ةيتآلا بناوجلاب ةطوطخمملا هذه قيقحت ىف تينع
 .اهيلع تدمتعاو «لصالا ىه ةخسن تلعج ثالثلا خسنلا ةعجارم دعب - ١

 ىف تدجو ىتلا تافلاخملا ضعب تبثأو ءاهيلع ىرمخألا خسنلا تلباق - ؟
 0 . خسنلا

 .اهروس ركذ عم ةيئآرقلا ٌتايآلا تمقر -

 .اهنم بعصام حرشو «ةيوبنلا ثيداحالا جيرخت - 5

 عم «ضرغلا نيسبي امم اهتحرشو ءاهلئاق ىلإ ةيرعشلا تاسيبألا تبسن -
 .اهب اودهشتسا نيذلا ةيفلألا حارش ركذو ءاهب داهشتسالا عضوم ىلع صنلا

 .اهردصم ىلإ اهتبسنو ةيبرعلا لاثمالا تحرش - ١

 . صنلا نم لكشأ ام ضعبل حيضوت - ئ

 مالكلا لوطي ال ىتحو حيضوتلل نيوانعلا نم ليلق ددع ةفاضإب تمق 4
 .ةدئافلل اميمتت نيفوقعم نيسوق نيب هتعضوو ئراقلاب

 . «باتكلا» هباتك ىف هيوبيس ءارآ ضعب ركذل تضرعت ب 4

 .مالعألاب :فيرعتلا ١



 :ىه شماهلا ىف ميقرتلا ةقيرط ١١
 ىف ةدوجوم ةملكلا وأ ةلمجلا هذه نأ :ىنعي  الثم «أ» ةخسن ىلإ ريشأ دق

 اذإ امأ . كلذكف طقف «با» «4أ9 ىلإ ريشأ دقو «ىقابلا ىف طقسو طقف «أ» ةخسن

 نايب عم .اهمقرب ةخسن لك ىلإ ريشأف ةخسن لك ىف ةملكلا وأ ةلمملا تناك

 . تاريغتلا

 نم ربتعي ىذلا قيقحتلا اذه ىلإ ةجاحلا سمأ ىف ةيبرعلا ةبتكملا نأ دقتعأو

 .ىبرعلا ثارتلا ءايحإ ىف عجارملا مهأ

 انل بتكي نأو «باوصلاو قحلا قيرط :ىلع اناطخ ددسي نأ لأسأ هللاو

 .بيجم عيمس هنإ اعفان ارمثم ىلمع نوكي نأو «ةداعسلاو قيفوتلا

 | .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ناميلس ىلع نمحرلا دبع /روتكد





 :ىلع لمتشيو

 - ةفرعملاو ةركنلا - ىنبملاو برعملا - هنم فلأتي امو مالكلا

 ةادأب فرعملا - لوصوملا - ةراشإلامسا-ملعلا-ريمضلا

 تالو الو امد ىف لصف - اهتاوخأو ناك - ءادتبالا - فيرعتلا

 ىتلا ءال» - اهتاوخأو نإ - ةيراقملا لاعفأ - ءسيلب تاهّبشملا نإو

 .ىرأو ملعأ - اهتاوخأو نظ - سنجلا ىفنل





 حلاصلا خيشلا نبا نسح ىلع وبأ نيدلا ردب ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا لاق

 حيسف هنكسأو هتمحرب هللا هدمغت ىكلاملا ىدارملا ىلع هللا دبع نب مساق دهازلا

 «هلسرأ ىبن ريخ دمحم ىلع همالسو هتالصو «هل ركشلاو هلل دمحملا

 . .لعبو

 ولجي -ىلاعت هللا همحر- كلام نبا ةيفلأ دصاقمل ")رصتخم) حيضوت اذهف
 اهظافح ضعب هينلأس 0"2)(اهظافح ىلع) اهنساحم رهظيو اهبالط ىلع اهيناعم

 ابيرقتو «باوثلا ىف ةبغر كلذ ىلإ هتبجأف ءاهظافلأ نم اهدئاوف طابنتساب نينتعملا
 .نيعملاو قفوملا وهو «نيعتسأ هللابو «بالطلا ىلع

 [ ةيفلالا ةمدقم ]
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 كلام رْيَخ هللا بر دمحأ 2 كلام نبا وه دمحم لاق

 هدعب تعقو اذإو ءدحاو ىلإ دعتم اهحوتفم نيعلا ىواو «9(ضام) لعف لاق

 ىبر دمحأ (؟!(زجرلا) ىف هب ىكحملاو هلوعفم عضوم ىف ىهف هب ةيكحم ةلمج
 .خلإ ٠..

 .هيكحمو لوقلا نيب ةضرتعم ةلمج (كلام نبا وه) هلوقو

 «هتيفلأ ىف 20(طعم) نبا (20(لاق) امك دمحم :لوقي :لاق اله :تلق نإف

 . )(دعب) ضمي مل ىكحملا نأل

 :هجوأ ةثالث "”(هدنع باوجلاف) :تلق

 .(اهباطخلا ج ةخسن ىفو ءب أ (9) .10)
 :(تيبلا» ب ةخسنو «أ (4) .1 ةخسن (5)
 .(لعف) جاب ةخسن ىفو .6(1)

 . ىطعم لصالابو (5)
.1 0 

 . (هنع باوجلااف) ْج « (هدنع باوجلا ىف) ب ةخحسن ىفو ق3 (4)
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 هرهاظ ىلع نوكيف ىكحملا نع (لاق) مظن رخات دق نوكي نأ زوجي :لوألا

 ةلزنم ©"(اليزنتو هل اقيقحت) لبقتسملا عقوم ىضاملا عقوأ نوكي نأ :ىناثلاو
 . عقاولا

 دنع اهب ىكحيل ””هقطن) لوأ (لاق) ةملك عضو نوكي نأ :ثلاثلاو
 لوق ىف ”ىفاريسلا ؟”(هزاجأ ام) هريظنو ءىكحملا نم غارفلاو ةجاحلا ©9(ءاضق)
 عضو نوكي نأ ©(ةيبرعلا نم '”ملكلا ام ملع باب اذه) هللا همحر  هيوبيس
 . هيلإ راشملا نم غارفلاو ةجاحلا دنع اهب ريشيل ءىش ىلإ اهب ريشم ريغ ةراشإلا ةملك

 «لامعتسالا ريشك رهتشم ملع هنأل ءاطخ لوألا كلام) فلآ تفذحو
 الف تيبلا رخخآ كلام امأو ءديج اهتابثإو :مهضعب لاق ..اًضيأ ةفلأ تابثإ زوجيو
 , "ةفغص هنأل ءهفلأ فذحت

 افرشلا ْنيلمْكَتسملا هلآو . ىَفْطْصملا تلا ىلع اًيلصم
 نم لاعتفا ءافطصاللا ءراتخملا ىفطصملاو .دمحأ لعاف نم لاح ايلصم

 ناكو ءداصلا ةرواجمل ءاط هئات نم لدبأ «.بئاوشلاو ردكلا نم .صلاخلا وهو وفصلا

 .(هل اليزتتو اقيقحت) ب ىفو ج ءأ )١(
 .(همظن) ب ىفو ءج ل(

 0 لا جا
 | .(راجأ ام).ب ىفو ج ءأ (:)
 (ىسرافلا جيلخلا ىلع سراف دالب نم) فاريسب أشن هللا دبع نب نسحلا ديعس وبأ :وه )2(

 نطوت مث مركم ركسعم ىلإ هجتا مث فاريس ىلإ داع مث ملعلا ليبس ىف نامع ىلإ لحتراو
 ..اهيف ءاضقلا ىلوو دادغب
 باتك حرشف «ةميقلا بتكلا فلأو .ءمهريغو ديرد نباو نامربسمو جارسلا نبا نع ىقلت
 .ه734 ةنس دادغبب ىفوت «نييرصبلا نييوحنلا رابخأ باتك هلو ءهيلإ قبسي مل امب هيوبيس

 ْ . (ملكلا ملع) ج ىفو ءب لأ (5)

 .هيوبيس 7ص ١ ج (0)

 . (ئلواآلا كلام) ب ىفو ج ل (م)

 ريمأو فتككو 77١: /7 طيحملا سوماقلا ىفو .نيدلا موي كلم ئرق 9/١ فاشكلا ىفو )0(
 خيشلا لاقو .قطنلا ىف ال طقف طخلا ىف همدعو فذحلا دصقي هلعلو كلملا وذ بحاصو
 مسر نأ ىطخلا ال ىظفللا ماتلا سانجلا ىناثلا كلامو لوالا كلام نيبو) 8/١ نابصلا
 ناك ديج اضيأ وه امك اهب مسر نإف ءملعلا كلام ىف رثكألا وه امك فلأ ريغب لوألا

 . (ةيناثلا ةلاحخلا ىلع لومحم ايطخ اهظفل هنوك ضضعبلا قالطإف ايطخ اهظفل 3

 هك



 .ايدعتم 29(هنم) لاعتفالا ءاجو '(ءافص) وفصي ءىشلا افص لوقت مزال هيثالث
 , هركذ عضوم اذه سيل روهشم فالخ هلصأو 20 لآلا ىنعم ىفو

 (”نساحتلاو "”ىئاسكلا هعنمف ريصضلا ىلإ هتفاضإ زاوج ىف فلتخاو

 ('(ىلإ) هتفاضإ نأ ”ىديبزلا ركب وبأ معزو "امهريغ هزاجأو
 .ب )١(1«

 .(هيف) ب ىفو ج أ (؟)
 .لوألا لصألا ىف (9)

 «قاره» ىف ءاه ةزمهلا تبلق امك «ةزمه ءاهلا تبلق «لهأ لآ لصأ) 5/١ ىنومشألا لاق (5)
 اذه «نمآو مدآ» ىف امك اهلبق ام حاتفناو اهنوكسل افلأ ةزمهلا تبلق مث «قارأ» لصالا
 . هيوبيس بهذم

 تبلق اهلبق ام حتفناو واولا تكرحت «لوئي لآ نم لمجك «لوأ» هلصأ :ىئاسكلا لاقو

 الو «ىناثلل دهشي وهو «ليوأ» ىلعو لوألل دهشي وهو «ليهأ» ىلع هورغص دقو .افلأ
 لآا» ب ضقتني الو «فاكسإلا لآ» لاقي الف .لهأ فالخب فرش ىذ ىلإ الإ فاضي

 .ايندلا رابتعاب افرش هل نإف «نوعرف

 ىف نييفوكلا مامإ ىئاسكلا .هللا دبع نب ةزمح نب ىلع مامإلا نسحلا وبأ وه :ىئاسكلا (6)

 ليقو ءاسك ىف مرحأ هنأل ىئاسكلاب بقلو «نيروهشملا ةعبسلا ءارقلا دحأو «ءةغللاو وحنلا

 «ربك ىلع وحنلا ملعتو دادغيب نطوتسا دقو ةفوكلا لهأ نم وهو «ةيسكألا عنصي ناك

 «سلاجم ءارفلا نيبو هنيب ترجو ؛هتقلح ىف سلجو ليلخلا ىقلو ءءارهلا ذاعم نع ذخأو

 هترظانف هتيتأ دقل :لاقف ءوحنلا ىف هلثم تنأو ىئاسكلا ىلإ كفالتخا ام :ءارفلل ليقو

 .ها184 ةنس ىفوت «ةريثك تافلؤم هلو ءرحبلا نم هراقنمب فرغي ارئاط تنك ىنأكف

 لحر «ىرصملا ىوحنلا رفعج وبأ «سنوي نب ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ وه :ساحنلا (5)
 نم نسحأ هملقو ءهسفن ىلع ريتقتلا ديدش سفنلا ميثل ناكو ءرصم ىلإ داعو دادغب ىلإ

 نييفوكلا فالتخا ىف جهتتبملا «ةيبرعلا ىف ىفاكلا :اهنم ةريثك ابتك فنصو «هناسل

 هعمسف رعشلا نم ائيش عطقي لينلاب سايقملا جرد ىلع سلجو .كلذ ريغو نييرصبلاو
 ةجحلا ىذ ىف كلذو «قرغف هلجرب هعفدف .ديزي ال ىتح لينلا رحسي اذه :لاقف .لهاج

 . ةثامئالثو نيثالثو نامث ةنس
 .ب أ (0
 ىلع بدأتو ةيليبشأ ىف دلو «ةينمي ةليبق» ديبز نم هلصأ' ءنسحلا نب دمحم ركب وبأ وه (8)

 ادغ ىتح ةبطرق ىف امهريغو ىحايرلا ىبحي نب دمحمو ىلاقلا ىلع ىبأ نم عمس مث هيبأ

 :تافلؤم هلو «هدلو بيدأتل هللاب رصتنتسملا هراتخاف .ةغللا ظفحو وحنلا ىف هنامز دحوأ

 ىف ىفوت «نييوغللاو نييوحنلا تاقبطو «فرصلا ىف ءامسألا ةينبأو ءوحنلا ىف حضاولا
 .هالال4 ةنس ةبطرق

 . (نم) لدب (ىلإ) ىضتقي قايسلاو (نم) لصألا ىف (9)

 وتر ' 5 انحاو



 مالك نم هنأ حيحصلاو ةماعلا نسحل نسم "”ريمضلا)
2 

 ." برعلا

 م

 ةيوحَم اهب وخلا دصاقم فلا ىن هلال

 ًاوحن اذك توحن لوقت .اردصم نوكي نأ لوألا :ناعم ةعبرأ ةغللا ىف وحنلل

 :نسحلا وبأ دشنأ .اًقرظ نوكي نأ ىناثلاو .ًادصق هتدصق ىأ

 6 ل معنا 2 يس م8 د
 تادماع تيبلا وحن نهو تابه ىتف لك اهب ودحي

 .ردصملا هلصأو :2حتفلا وبأ لاق

 .(رمضملا)' ت ىفو 22ج ل )١(

 لص .مهللا) ثيدحلا ىفو .كلآ مويلا هيدباعو بيلصلا لآ ىلع رصناو :بلطملا دبع لاق (؟)
 0/١. ىنومشالا عجار (هلآو دمحم ىلع

 . ١ج (همسا ىلع فقأ مل زجار هلئاق) ىربكلا دهاوشلا حرش ىفو سدسملا زجرلا نم تببلا فرقا
 .لئاق ىلع هل.رثعأ ملف تثحبو ١4

 اهرجز لبإلاب ودحلا :سراف نبا لاق .ءىشلل اهرجزي ىأ .لبإلا ىأ (اهب ودحي) :حرشلا

 .اهل ءانغلاو
 وحن) هب توه كلذكو .هاعدو حاص اذإ هب تبه نم - ديدشتلاب - لاعف نرو ىلع تابه
 .دصق اذإ دمع نم تادصاق :ىأ :(تادماع) «ةفرشملا ةبغكلا هب دارأ (تيبلا

 :ةريثك ناعم ءىجي وهو فرظ ائهه (وحنلا) ةظفل نإف (تيبلا وحن) هلوق ىف. :هيف داهشتسالا
 .اهتهج :ىأ رادلا وحن تهجوت لوقت ءريثك وهو فرظلا- ىنعمب :لوألا

 .هتدصق ىأ هفورعم توحن لوقت .دضقلا ىنعمب : ىناثلاو

 .اهقيرط ىأ ةنيدملا وحن اذه لوقت .قيرطلا ىنعمب :ثلاثلاو

 . هلثم ىأ كلذ وحن اذه لوقت . لثم ىنعمب : عبارلاو

 .ىوحنلا مهيلإ بسني برعلا نم موق (دزألا نم) وحن ونب :سماخلاو
 .هب اوملكت ام لثم ملكتيل ةيبرعلا لوصأ لئاقلا دصق وهو مالكلا وحن :سداسلاو

 عون لك هقحتسي امو هيف مهتافرصتو برعلا مالك ةيفيك ةفرعم موقلا حالطصا ىف وحنلاو
 «ىوحن اضيأ هيلإ بسنلاو ءهيلإ فاضملا رجو لوعفملا بصنو لعافلا عفرك .بارعإلا نم
 . ةنيرقلاب وحن ىنب ىلإ ةبسنلا نيبو هنيب قرفلاو
 ىنعمب هتيحن كلذكو هتلمأ اذإ ىرصب توحن لاقي .ةلامإلا ىنعمب ءىجي وحنلا : عباسلاو
 . هتلمأ

 . ماسقأ ةعبرأ : ىأ ءاحنأ ةعبرأ ىلع اذه لوقت 3 :ءمسقلا ىنعمب ءىجي : نماثلا

 ىف امامإ ناكو .ىمور كولمم ىنج هوبأو ةأشنو ادلوم ىلصوملا.ىتج نب نامثع حتفلا وبأ وه ()

 - ىلع ىبأ ىلع بدألا ارق ءفرصلاو وحنلاب مهملعأو بدألا .لهأ قذحأ نمو ةيبرعلا
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 .هلثم ىأ اذه وحن اذه :لاقي ءلثم ىنعمب نوكي نأ :ثلاثلاو

 .ماسقأ ىأ ءاحنأ ةعبرأ ىلع اذه لاقي .مسقلا ىنعمب نوكي نأ :عبارلاو

 هلو هقفلاب ةيعرشلا ماكحألا ملع صاصتخاك اوحنم ملع لك ناك نإو ملعلا "”(اذه

 وحنلا ةيمست ببس

 راشأ امل "9هنع هللا ىضر ايلع نأ ئور ام ءلاوحت ملعلا اذه ةيمست ببسو

 نم اًميشو فرحلاو لعفلاو مسالا ا همّلعو هعضي نأ 00 كرا دوسألا ىبأ ىلإ

 «ةريثك دودحب وحنلا دح دقو .دوسألا ابأ اي وحنلا اذه *(حنا) لاق .بارعإلا
 ادارفإ ةيبرعلا ملكلا ماكحأ هب فرعي ملع :وحنلا :مهضعب 3 اهبرقأ نمو

 سيياقملاب جرختسم ملع وحنلا :""برقملا بحاص لوق اهرهشأ نمو ءابيكرتو

 هآرف ىلع وبأ هخيسش اهب راتجاف «لصوملاب ءارقإلل دعقو هقراف مث هنع ذخأو «ىسرافلا -

 . .. مرصح تنأو تبيزت :هل لاقف هلوح سانلاو هتقلح ىف
 . عمللا -17 .بتكلا راد هتعبط دقو صئاصخملا باتك ١- :اهنم ةريشثك تافنصم هلو

 .دادغبب نفدو ها" ةنس حتفلا وبأ ىفوت .كلذ ريغو .ىبنتملا ناويد حرش ا

 .(خوسنملا ىنعمب خسنلاك) ج ىفو ب قل(

 . .(اذهب صخو) ج ىفو ب ل(

 .كَي هللا لوسر مع نبا .ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع وه ()
 «نيعباتلا تاداس نم ناك (ةنانك نم نطب) :لئدلا نم ورمع نب ملاظ وه :دوسألا وبأ (5)

 نبال اهيف لمعلا ضعب ىلوت نأ ىلإ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع دهع نم ةرصبلا درو
 ميلعتب حيحصلا ىلع وحنلا عضاو وهو .هتفالخ مايأ ههجو هللا مرك ىلع لماع سابع

 ذخأ .لكشلاب فحصملا طبض نم لأ هنأ امك «هيف نود نم لوأو .ههجو هللا مرك ىلع

 ةنس فراجلا نوعاطلا ىف ةرصبلاب ىفوت .امهريغو رمعي نب ىيحيو مصاع نب رصن هنع
 ه4

 . .اطخ وهو (وحنا) لصالا ىف ()

8 . 
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 فلتئا ''”(ىتلا) هئازجأ ماكحأ ةفرعم ىلإ ةلصوملا برعلا مالك ءازقتسا نم ةطبنتسملا
 ."”(باتكلا اذه ريغ ىف) كلذ ىلع مالكلا ''(انطسب) دقو ءاهنم

 ع دو

 ل رجوم ظفلب ىصفألا برق

 ةزاجو ببسب ةديعبلا ينحل ماهفألا ىلإ برقت قت اه ءاهرئاظن ىلع ةيزملا نم اهيف
 نم اهئارقل هحئت امب ءاطعلا عسوت :ىأ (لذبلا طسو) ةرابعلا حيقنتو ظفللا

 . "مه «'”(اهئافوب) ةزجانو مهبرآم لوصحب ةدعاو «دئاوفلا

 ("'ىطعم نب بأ ةيفلأ ةقئاف طخس ٍريغب ضر ىضتقتو

 بقلملا ىفنحلا ىواوزلا رونلا دبع نب ىطعم نب ىيحي ايركز وبأ مامإلا وه
 رصسم ىلإ رفاس مث ءريثك قلخ هيلع لغتشاو اليوط قشسمد نكس «نيدلا نيز
 ةنس ةدعقلا خلس ىف ةرهاقلاب ىفوت نأ ىلإ بدالا ءارقإل اهب قيتعلا عماجلاب ردصتو

 مامإلا ةبرت برقب قدنخلا ريفش ىلع دغلا نم نفدو ةثامتسو نيرشعو نامث

 . ”ةئامسمخو نيثتسو عبرأ 6515 ةنس هدلومو «هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 , .(ىذلا) ج ىفو ب ل(

 - («تطسبلا ب ىفو ج1(

 6/0 ىنومشألا عجار (باتكلا ريغ ىف) ب أ ىفو ج 0

 .(اهئاقول) ب ىفو ءج ءأ (5)

 ْ .حراشلا ”" ص (6)

 :ثيح نم :طعم نبا ةيفلأ ةقئاف (5)

 زجرلا رحب نم هتيفلأ ىف كلام .نباك ءدحاو رحب ىف اهرصح نم نكمتي مل اهبحاص نأ -أ

 . عيرسلاو زجرلا ىرحب ىف اهلعج لب
 .مهالا ىلع رصتقي هنإف كلام نبا فالخب -.بانطإلا نم طعم نبا رثكأ -ب
 باب ىف هعمجي مل ليضفتلا لعفاك ةفلتخم باوبأ ىف تامولعملا ضعب عزو طعم نبا -ج

 .دحاو
 كلام نباو ةبراقتملا نيوانعلا مضي ناكف اناونع نيثالثو دحاو ىف هتيفلأ طعم نبا لعج - د

 طعم نبا ناك نإو .هريغ نع مسق لك زيمتيو «سفنلا طيشنتل .ءاناونع نينامث ىف اهلعج
 ةيفلأ ترهتشا كلذلو .كلام نبا ةيفلأ دعاوق نم لقأ اهدعاوق نكلو باوبألا ضعب داز

 .هلوح ريثكلا فتلا ةريثكلا هتافلؤمو نفلا اذه ةسارد ىلع اهبجاص,فوكعلو .كلام نبا
 5/١. ىنومشألا عجار (10)



 اليمعلا ىئانث بجوتسُم ..اليضفترئاَح قّبسب وهو
 هرخآلا تاجّرَد ىف هلو ىل ةرفاو تابهب ىضقي ُهّللاو

 فلخلا ءانث نم فلسلا هقحتسي امو رخآتملا ىلع مدقتملا لضف ىفإ كلذب ريشي
 وبأ لاقو .بتارملا نم تاقبطلا ىه :"”حاحصلا ىف لاق .تاجردلاو .مهئاعدو
 . لفسأ ىلإ كردلاو ىلعأ ىلإ جردلا : "0ةديبع

 د

 هنم فل'تي امو مالكلا
 .مهافتلا عقي هب ذإ «ةقيقحلا ىف دوصقملا وه هنأل ؛مالكلا فيرعتب أدب امنإ

 وه ذإ صخأ ليق امك فيلأتلا نأ ؛؟بكرتي امو : لقي ملو (2(فلأتي امو) لاق امنإو

 دئاع فلأتي ىف عوفرملا ريمضلاو (1) يع ريما نيب ةفلألا عوقو ىهو «ةدايزو بيكرت

 اذه ىنعملاو .ام ىلع دئاع نكي رورجملاو .مالكلا حرش باب اذه ىنعملاو .ام ىلع

 فذح هنكلو . ملكلا وهو ( هلم مالكلا فلأتي ىذلا ءىشلا حرشو مالكلا حرش بايب

 :©0(لاق مث) ًاراصتخا فوذحملا ماقم هيلإ فاضملا ماقأو حرشلاو بابلا
 . 6 سيو ها و هر -

 00 مقتساك ديفم ظفل انمالك

 ىلإ هتفاضإب هديق كلذلف «نييوحنلا حالطصا ىف ”(مالكلا) فيرعت اذه
 «0(ناسللا نم عطقم) ىلع دمتعملا توص وهو ءدحلل سنج (ظفل) هلوقو .ريمضلا

 .حاحصلا )1١601١/ ١6١

 .قيدصلا ركب ىبأ طهر «شيرق مليت» ميت ىنب ىلوم ىرصبلا ىوغللا ىنثملا نب رمعم وه (؟)
 ىنزاملا نع ذخأو «ءالعلا نب ورمع ىبأو سنوي نع ذخأ . ءابآلا ىدوهي . لصألا ىسراف
 ةريثك فيناصت هلو . مايألاو باسنالاب ديز ىبأو ىعمصألا نم ملعأ ناك :ليق «هريغو
 717 ةنس ىفوت .كلذ ريغو .نآرقلا بيرغ ىف زاجملاو .تادلجم ةثالث ىف نيتئاملا براقت
 .ةئاملا براق دقو

 .(هنم فلأتي امو) ب ىفو «ج ل 95

 4/١ ىنومشألا عجار (نيءزجلا ةيفلألا) ج «اب ىفو ل (5)

 .ج قل (0)

 .(مالكلل) ! ىفو ءج ءب (5)
 .(مفلا عطاقم ىلع) ج ىفو لك (0

 2 هذي



 ةسمخ وهو ظفلب سيلو ةغللا ىف مالك هيلع قلطي امبهب دبحلا: ريدصتب جرخو
 1 001 1 1 : ءايشأ

 . ملكتلاو « سفنلا ثيدحو «ءىشلا لاح نم مهفي امو .ةراشإلاو خلا

 ىف مالكب سيلو ءظفل هيلع قلطي ام هب جربخأ لصف (ٌديفم) هلوقو

 وحن ؟"ايدييقت ابيكرت بكرملاو ««ديز» وحن .ةملكلا :ءايشأ ةسمخ كلذو

 وأ «مئانلا مالكك دصقي مل وأ «ةراح رانلاك» لهجي ال ايدانسإ ابيكرت وأ «ديز مالغ»

 ىف امالك كلذ نم ءىش ىمسي الف ءاهب لوصوم ا ةلمحلاك هتاذل الل هريغل دصق

 توكسلا نسحي ىبعم ماهفإ ىهو «ةيحالطصالا ةدافإلا ديف ريغ هنوكل حالطصالا

 لا . هيلع

 دحلل ميمتت ال .هدح مامت دعب ىحالطصالا مالكلل ليثمت «مقتساك» هلوقو
 ديفم ىلع راصتقالا ىف نأ ىلع ةيفاكلا حرش ىف صن دقو (90©2,2حراشلل افالخ

 ٠ . ةيافك

 ةيقب نع ًاينغم هنوكل «ةيافك ديفم ىلع راضتقالا ىف ناك اذإ :تلق نإف

 مالكلا نم نمضت ام «مالكلاو :لاق ثيح «ليهستلا ئف اهركذ هلاب امف دويقلا

 , ؟ هاذ ادوصقم اديفم ًادانسإ

 دقو ىفاضإ بكرم وهف هدير مالغ» امأو ؟قطان ناويح» وحن ىديسيقستلا بكرملا لوقأ (1)
 ىنومشألا ركذ امدنع ىفاضإلا عم ىجزملاو ىدييقتلا بكرملا ركذ نابصلا خيشلا نسحتسا
 'ىفاضإلا عم ىجزملاو ىدييسقتلا بكرملا ركذ نسحألا ناكوت# :لاقف ىفاضإلا بكرملا

 .نابص ٠١٠

 ءرطاخلا داح ايكذ امامإ وحنلا ىف ناك .ىوحنلا كلام نب دمحم نيدلا ردب مامإلا :وه (؟)
 هدلاو تام املف .ةعامج كانه هيلع أرقو اهب نكسو كبلعب ىلإ لقتنا مث هدلاو نع ذخأ

 نم مظنلا داوم ىف امامإ ناكو . فينصتلل ىدصتو «هدلاو ةفيظو.ىلوو .قشمد ىلإ بلط

 حرش دقو .هدلاو فالخب دحاو تيب مظن عطتسي ملو «عيدبلاو نايبلاو ىناعملاو وحنلا
 .ه585 ةنس قشمدب تامو .كلذ ريغ اريثكك فنصو هتيمالو .هتيفاكو هدلاو ةيفلأ

 . (ليثمتب دحلا ميمتت نع ىفتكاف) ”ص حراشلا لاق (©)

 .”ص ليهستلا عجار (4)



 ىنعمب ال معالا ىنعملاب ليهستلا دح ىف '"ديفملا) ذخأ هنأك تلق
 ديق نم مهفي ام ىلع هيف صني نأ دارأ وأ اهركذ ىلإ جاتحا كلذلف «حالطصالا
 .مازتلالا قيرطب ةدافإلا

 لعف امك لوقلاب وأ انه لعف امك ظفللاب دحلا ريدصت ىلوالا له :تلق نإف
 ؟ةيفاكلا ىف

 فالخب لمهملا ىلع عقي ال ذإ ءصخأ هنال "'(ىلوأ) لوقلاب هريدصت :تلق
 .ليهستلا حرش ىف كلذب حرص دقو «لمهملاو لمعتسملا ىلع عقي هنإف ظفللا

 «لمهملا ىلع امهقالطإ ' زوجي نافدارتم لوقلاو ظفللا نأ ىلإ مهضعب بهذو

 داقتعالاو - ىأرلا ىلع قلطي لوقلا نأل «لوقلا نم ىلوأ ظفللا نإ :ليق اذه ىلعو

 .كلذك سيل ظفللاو «ةيفرع ةقيقح هنأك راص ىتح «9(كلذ عاشو) افراعتم اقالطإ

 .اسنج هلعج حصي الف ةظفل عمج ظفللا نأ دروأو

 «ةظفل» ىف ءاعلاو «٠ ريثكلاو ليلقلل '”(حلاص) ردصم ظفللا نأب بيجأو

 سيل اميف "”(كلذ) لاقي امنإو ءعمجب ظفللا سيلو «ةدحولا ىلع "”(صيصنتلل)
 .قبنلاو ملكلاك ردصمب

 لعف وه) ردصملا نأل ءاردصم انه ظفللا نوك حصي ال هنأب ضرتعاو ا
 هقلعتم مالكلا لب مالكلا وه سيل صخشلا لعفو «ءصخشلا

 . ةلمجلا هذهب قلعتي ردصملا هب تينع اذإ:كظفلو .مالكلا وه الثم (مئاق ديزف»

 .هب لوعفملا ىلع قلطأ ردصم انه ظفللا نأ باوجلاو

 .(ديعبلا) ب ىفو ءج «أ )١(
 .(الوأ) ب ىفو 22ج ل(

 متي ملو نكلو اضيأ هل حرشلاو كلام نبال دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست باتك حرش وه ()
 . هنبا همتأو

 .ب «5(1)
 :ج قل (6)

 .(ثينأتلل) أ ىفو ءجاءب 00

 .ب ا (0

 آ .ج (8)
 م ؟56 ْ



 «ىدانسإلا :بيكزتلا ىوس مالكلا:ىف نييوجنلا نم ريثك طرتشي ملا لوألا...

 مالكلاف ٠ ءدصقلا الو ةدافإلا اوطرتشي ملو ءامالك ناك "'”(دانسإلا) لصح ىتمف
 ىف "7 هيوبيس حرص دقو : :ليهسستلا حرش ىف لاق .دانسإلاب نيتملك, نمضت ام مهدنع

 . ةديفملا لمجلا ىلع الإ ةقيقح قلطي ال مالكلا نأ ىلع لدي امب هباتك نم ةريثك عضاوم

 ةدحاولا ةملكلا نأ معزف بيكرتلا مالكلا ىف "”ةحلط نبا .طرتشي ةب مل : ىناثلا

 .باوجلا ىف «ال» و «معنك» مالكلا ماقم تماق اذإ امالكإ نوت. دق اريدقتو ادوجو

 .امهنم ةدحاو ال '؟”(امهدعب) ةردقملا ةلمجلا وه .مالكلا, نأ .حيحصلاو

 نأ) مالكلا دح ىف ءاملعلا ضعب دازو :ليهستلا حرش :ئف .لاسق. : ثلاثلا

 العف امهدحأ ركذي نأ ىلع نالجر حلطصي نأ نم ازارتحا :دحاو قطان نم (*(نوكي
 "”(لمع) مالكلا نأل ادتبملا كلذ ”(ءزج وأ) لعفلا كلذ لعاف رخآلا ركذيو أدتبم وأ
 :ناباوج ةدايزلا هذه نع "”(ىنغتسمللو) :لاق .ادحاو الإ هلماع نوكي الف دحاو
 ك0

 . (ىداتسإلا) ب أ ىفو': ءج )١(

 هانعمو ةبقل هيوبسيسو بعك نب ثراحلا ىنب ىلوم ربنق نب نامشغ نب رمع رشب وبأ وه (5)

 ذخاأو: ةرضنلاب أشن ءافيظن اليمج ناك هنأل كلذب بقل :ليق. . ساقتلا :ةحئار ةيسرافلاب

 عربو .مهريسغو بيبح نب سنويو رمع نب ىسيعو دمحأ نب ليلخلا نع ب
 هريغو ريبكلا شفخألا نع ةغللا ذخأو «ةيبرعلا ىف ىراجي ال امامإ حبصأ ىتح امهيف 1

 ريخخ ربتعي هباتكو . لمي ال رئازب ابحرم :لوقيو هلجي دْمح! نب ليلخلا ىلع ء لبقأ اذإ ناكو

 نب ىيحي سلجمب دادغبب ىئاسكلا رظانو . هلئاسمل اهعمبججأو وحنلا يف تفلأ ىتلا بتكلا

 تامو سراف ىلإ هجتاو «روبنزلاو برقعلا ةلاسم ىف هيلع ىئاسكلا اورصانف ىكمربلا دلاخ

 .زاريشب نفدو ١8٠ ةنس ىف

 مالكلا ملعب افراع ةيبرعلا ىف امامإ ناك ىليبشألا ىومألا ةحلط .نب دمحم نب ركب وبأ وه (؟)

 ةءورمو ةلادع اذ ايكذو القاع ناكو «ةئس نيسمخ نم رثكأ ةيليبشأب تادآلاو ةيبرعلا سرد

 ةيليبشأب تامو ءوحنلا ىف ذ ةوارطلا نبا بهذم ىلإ ليمي ناكو ؛ةاضقلاو مايكحلا دنع الوبقم

 :ه"148١11 ةتس

 :ج «ب (5)

 ب ل (6)

 ' .ج ءأ 0
 . (ئتغتسملاو) ب ىفو 26ج .ك (4)



 مالك وه لب مالكب سيل نيقطنلا عومجم نأ ملسن ال :لوقي نأ :امهدحأ

 .اطخ طخلا نوك ىف اربتعم بتاكلا داحتا نكي مل امك اربتعم قطانلا داحتا سيلو

 ةدحاو ةملك ىلع رصتقا امنإ نيحلطصملا نم دحاو لك لاقي نأ :ىناثلاو

 نم دحاو لكف هنهذ ىف رضحتسم اهانعمف «ىرخألاب رخآلا قطن ىلع الاكتا

 ىئرملا :ىأ .ديز احبش اوأر موقل لئاقلا لوق نوكي امك مالكب ملكتم نيحلطصملا
 .ارصتخم ها .ديز

 مالكلا نأل ءروصتم ريغ «نيقطان) نم مالكلا رودص ''”(نإ) لوقأو

 نم دحاو لكو «دحاو نم الإ («22(هرودص) روصتي ال دائسإلا ىلع لمتشم

 .ايناث هب باجأ امك مالكب ملكتم نيحلطصملا
 . تاب ول 2 عي م ب بم ات 1
 ملكلا فرح مث لعفو مساو 1211100 :هلوقو

 مسا «"(مالكلا هنم فلأتي ىذلا ملكلا :ىأ) مالكلا (9(هنم) فلأتي :نايب

 ىهف دانسإلل انكر نكت مل نإ ةملكلا نأ رصحلا ليلدو .اهل عبار ال فرحو لعفو

 .لعفلا ىهف الإو مسالا ىهف هيفرطب هتلبق نإف ءهل انكر تناك نإو فرحلا

 ريمأ "”(ءامسألا) هذهب اهامسو ةمسقلا هذه ”(ىلإ) ملكلا مسق نم لوأو
 ماسقأ نأ ىلع نوعمجم نويوحنلاو «هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا

 سنج مسا ملكلا نأ ملعاو ."”هفالخب دتعي ال) نم الإ .:ةثالث ملكلا

 .ج
 . (نيقطانلا) ؟ ىفو ءجا(ب قفز

 .(ارودص) أ ىفو «جاب فرفإ

 .(اهنم) ! ىفو ءج ءب (8)
 .ج اب )0(

 ا أ )3(

 :َج 3ك (0

 .ج أ(

 دارفأ نم هنأ قحلاو .ةفلاخم هامسو اقلطم لعفلا مسا داز هنإف رباص نب رقعج وبأ وه (9)'

 فرك نابص - مسالا

 5 فحل



 "””هجو نم مومع مالكلا نيبو هنيبو «تاملك ثالث (9لوانتي ام. .لقأو ""”ىعمج
 نيتملكلا نم بكرملا لوانتي هنأ ةهج نم معأ مالكلاف جو .نم صوصخو
 هنأ ةهج نم معأ ملكلاو ءديفملا ريغ لوانتي . ال هنأ ةهج نم صصخأو ءادعاصف

 نيتملك) نم بكرملا لوانتي ال هنأ هج نم صخأو ءديفملا ريغو ديفملا لوانتي

 ملكلا) نأ (ملكلا فرح مث لعفو مسا) هلوق _ىضتقم . :تلق نإف , 9(قبس امك

 ىلع قلطي لب كلذك سيلو .فرحو لعفو مسا نم بكرت امب 0( ضوضفلم
 نيسنج نم وأ «بهُذ اديز نإ» وحن ذ سانجأ ةث ةثالث نم ادعاصفق تاملك ثالث

 .«بهاذ ديز مالغ» وحن دحاو سنج نم وألا تعاد .اديز نإ» وحن

 اهب داري ىتلا ةملكلا ىنعأ «ةثالثلا سانجألا "””(انهه) مالكلاب عملا : تلق
 سنج اهب داري ىتلا ةملكلاو لاعفالا سنج اهب داري ىتلا ةملكلاو ءامسألا سنج
 روصتي الو .«ةروكذملا ةث ةالثا ىلع الإ عيال ايشعالا اذهب عتكلاو .فورحلا

 1 ..كلذ ريغ هيف

 ىداحآلا رابتعاب حيحصف اهوحنو لثملا نم ركذ اها ىلع ملكلا: قالطإ امأآو

 دصقيو قلطت فرسحلا وأ لعفلا وأ مسالا سنجج اهب دضقيو قلت امك ةملكلا نال

 .' . فورحلاو لاعفألاو «29(ءامسألا داحا) اهب

 . ملك اذه "'"0(بهذ اديز نإ) وحن قف :ليق اذإف

 ١ج ىنومشالا ها .دفت مل مأ تدافأ دحتي مل وأ اهعون دحتا ءاوس رثكأف تاملك ثالث
 ءاتلاب هدحاو نيبو هنيب قرفو نينثا نم رثكأ ىلع لدي ام : ىعم تلا سنجلا مساو . .ة؟ص

 .ةرجشو رجش

 . (لوانتي ةلقأو) ج ىفو ب 32 ((

 .ج أ 0

 . (نيتملكلا) ب 3 ىفو ءج (4)

 .ج (0)

 .(انه) ج ىفو ل 0

 .(اذع ئلع) ب ىفو .ج ءأ(8)

 .(بهاذ) جا «ب ىفو لك(



 . هلمأتف سنجلا ال صخشلا اهب داري ةملك انه ملكلا دحاوف

 لعفلاو مسالا نأل ؛هماسقأ ريغ ىلإ ملكلا مسق هنأ ""(مظانلا) ىلع دروأو
 نأل .فورحو لاعفأو ءامسأ ملكلا ماسقأو ءملكلل ماسقأ ال ةملكلل ماسقأ فرحلاو

 .ماسقألا نم دحاو لك ىلع موسقملا مسا ('”قالطإ زاوج ةمسقلا ةحص ةمالع

 مسا قدص مزلي امنإو "”(هئازجأ) ىلإ لكلا ميسقت نم اذه نأ :باوجلاو
 .كلذ دصقي مل مظانلاو "؟”هتايئزج ىلإ ىلكلا ميسقت ىف ماسقألا نم لك ىلع موسقملا

 مث نال ءديجب سيل «فرح مث هلوق ىف «مثا لاخدإ نأ اضيأ هيلع دروأو

 مسقملا ء ءىشلا ىلإ ماسقألا نم دحاو لك ةبسنف ءايشأ ىلإ ائيش انمسق اذإو ىخارتلل
 «9اهلمعتسا نوكي نأ زوجي «فْرَح من١ :هلوق ىف مث نأ :باوحلاو .ةدحاو ةبسن

 هيبنتلل اهباب ىلع نوكت نأ زوجيو «2'"”(كلذ لثم ىف ةدوهعملا اهنأل) واولا ىنعمب

 نوكي امهنم لكو «ةلضف هنوكل «لعفلاو مسالا نع فرحا ةبترم ىخارت ىلع
 1 .ةدذمع

 . (ةملك هدحاو) :هلوقو

 فرحلاو لعفلاو مسالا نم لكف .ةملك ملكلا دحاو :ىأ ملكلل ريمضلا

 يف قلطتو ء«درفم ىنعم ىلع عضولاب لد ةوقلاب وأ لعفلاب ظفل "اهب دجو) ةملك
 «سيفقلا ئرما» :وحن فاضملا ملعلا ىءزج دحأ ىلع ازاجم حالطصالا

 )١( ةنس دلو ىوحنلا ىئابجلا ىئاطلا نيدلا لامج كلام نب هللا دبع نب دمحم وه .<
 امهيف ناكف فرصلاو وحنلا امأ ؛بلح ىف ةيبرعلا ميلعتل ردصتو قشمد ىف ملعتو ةثامتس
 فيناصت فنصو .همساب فرعتو وحنلا ىف اهمظن ىتلا ةيفلالاب رهتشاو هجحل قشي ال ارحب
 دعب امهب دهشتسي وهو برعلا راعشأو ثيداحألا ىلع عالطالا ىف ةمأ ناكو ةروهشم

 .قشمد ىف نفدو ه7377 ةنس ىف ىفوتو .ميركلا نآرقلا

 :ج «ب(؟5)

 ىتلا هئازجأ ىلإ بكرملا ليلحت :وهو (ىلكلا ميسقت) خسنلا ىفو (هتايثزج) أ ىفو .ج .ءب (*)

 77/١. ىرضخ وبأ .اهنم بكرت
 .77؟/١ ىرضخ وبأ .دويقلا ددعب ةددعتم رومأ لصحتل كرتشم رمأ ىلإ دويق مض وه (:)

 .(اهلامعتسا) ج ىفو .ب ءأ (5)

 .أ(5)

 .(اهدحو) ج ىفو .ب ءأ (0)

 0 فق تر



 زيمتي سنج مسا ملكلاو) ازاجم ةملك امهنم لكو «ةيقيقح ةملك "'(امهعومجمف)
 نبا لاقو «ىلوألا ىلع هدحاو لاقف ثينأتلاو ريكذتلا ناتغل هيفو ©”(ءاتلاب هدحاو

 . ةيناثلا ىلع اهدحاو هتيفلآ ىف ©9طعم

 ىنعي (مع لوقلاو» هلوقو «دبك» وحن هرئاظن ىف تاغل ثالث ملكلا ىفو

 «ةقيقح لوق ةئثالثلا نم «"0(دحاو) لك ىلع قلطيف « «ملكلاو .مالكلاو ةملكلا مع

 نم صخأ وهو ءىشلا لاح نم مهفي امو ةراشإلاو ىأرلا ىلع ًازاجسم قلطيو

 قبس دقو «نيفدارتم امهلعج نمل افالخ .لمهملا ىلع '”(قلطي ال هنأل) ءظفللا

 ا .هركذ
 ىلا ماو

 موي دق مالك اهب ةملك 0 ل 2 :هلوقو

 ظفللا ىلع قلطتف «مالكلاب دصقي ام ةغللا ىف اهب دصقي دق ةملكلا نأل نايب

 .نييوحنلا فرع ىف لمهم زاجم وهو «ةداهشلا ةملك» مهلوقك ديفملا

 . "”(هضعب مساب ”ءىشلا ةيمست) نم وه :ليقف

 ةدحو كلذب هل تلصح ضعسب اهضعب طبترا ام مالكلا ءازجأ نإ :ليقو

 .ةملك هيلع قلطأف .ةملكلا كلذب 'هباشف

 نع اهنم دحاو لك زيمب ام نايب ىف عرش «ثالث "'' معا نأ ركذ املو
 كتل 3 ْ

 هيوح

 ..(اهعومجم)أ عيب )١(

 ١.3 ةخسلن ىف ةدايز (؟)

 .هب فيرعتلا ةمدقملا ىف ىضم (9)

 .قبن ءردس هوب - لعقو لعفو لعق (4)

 ب (0)

 .(قلطي الثل) ج ىفو (قلطني الا هنأل) 1 ىفو ب (1)

 . .(هللا ةيمست باب نم) ب ىفو .ج ءأ (0
 . ؛ص حراشلا عجارو ء١/١١ ىنومشأ (انيع موقلا ةئيبر مهتيمستك) (8)

 . (راشأف) 1 ئفو جا هب (4)

 . (تاملكلا) ج أ ىفو ء«ب(١٠)

 .(هتوخإ) | ىفو ج ء«ب(١01)



 مسالا زيمبام

 ْلَصَح ريت ملسالل دّتْسمَو ْلكو ادّتلاو نيوتلاو راب :لاقف

 ؛ديز مالغ» وحن فاضملابو ؛ديزب» وحن فرحلاب رجلا لمشي زهو رجلا :ىلوألا
 . ”ةيعبتلا داز نمل افالخ اهريغب رج الو

 . رجلا فرح ””(ركذ) نم ىلوأ رجلا "”ركذ نأ رهظ) دقو

 «”مسا راص ىتح بلغ مث «ةملكلا تْنون ردصم وهو نيونتلا :ةيناثلاو
 روهمجللاو هيوبيس دنع وهو اًطخ طقستو آظفل رخآلا قحلت ىتلا ةنكاسلا نونلل
 اسداس (9 رشيفخألا دازو «مئرتو ةلباقمو ضوعو ريكنتو نيكمت : ماسقأ ةسمخ

 ديكوتو «برخ بض رحج اذه» لثم تعن ىف رورجملل ةرواجملاب رجلا روهمجلا تبثأ )١(
 ىوذل ديكوت هنال ةرواجملا ىلع مهلك رجب .مهلك تاجوزلا ىوذ غلب حاص اي :هلوقك
 ىف ئطويسلا لاق . شفخالا وه ةيعبتلل دار ىذلاو .نهلك لاقل الإو تاجوزلل ال بوصنملا
 رجلاو (. . شفخألا ىأر وهف ةيعبتلا داز نمو ءامهل ثلاث ال) ١؟ص 7ج عماوهلا عمه
 ناكأ ءاوس عمتجا ام لاثمو . عماوهلا عمه ىف امك فيعض رجلل ببس ةرواجملاب
 هللاو «فرحلاب رورجم مساو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» ةيعبت ةفاضإ مأ افرح لماعلا
 .ةيعبتلاب «ميحرلا نمحرلا» و «ةفاضإلاب
 ىرضخلا لاق «لدبلا ريغ ىف عوبتملا لماع وه لماعلا امنإ ءالماع تسيل ةيعبتلا نأ قحلاو
 ذإ ةفاضإ وأ فرح نم عوبتملا لماع وه لب ةيعبتلا سيل عباتلا ىف لماعلا نآو) 16ص ١ج
 .(مهوتلاو ةرواجملا ىتح امهريغ رجلل لماع ال

 ب 22ج (0)

 ج (0
 رجلا فرحب رييعتلا نم ىلوأ وهو :ةيفاكلا حرش ىف لاق) ١١ص ١ج ىنومشأالا لاق (5)

 .ها (ةفاضإلاو فرحلاب رجلا هلوانتل
 ١ جا ل (6)

 شفخألا وهو ىرصبلا شفخألاب فورعملا ةدعسم نب ديعس وه :شفخألا نسحلا وبأ (0)
 ملعو ءهنم ربكأ ناك نإو «هيوبيس نع وحنلا ذخأ .«نييرصبلا نم ةاحنلا ةمثأ دحأ طسوألا
 سانلا عسوأ وه :هيف لوقي بلعث ناكو ءزاوهألا ىلإ هيوبيس لحر نأ دعب ىئاسكلا دلاو
 سرياقملا اهنم ةريثك ابتك فنصو .شفخألا هيوبيس نع ذخأ نم ظفحأ :دربملا لاقو ءاملع
 .ه6١1 ةنس شفخألا تامو .كلذ ريغو قاقتشالاو ءوحنلا ىف

9 ١ 

 و ١



 وه ليقو ”"جاجزلاو ىفاريسلا هركتناو'”ىلاغلا وهو

 فرصنملا فرعملا مسالل قحاللا وهو (لجرو ديز) وجن "”نيكمتلا نيونتف
 . هتلاصأ ىلع هئاقبب ًاراعشإ

 «نيعم ريغل (هيوبيس) وحنو ام اًئوكس تدرأ اذإ (هص) وحن(” ريكدتلا نيونتو:

 . (هيو) هرخآ اميف درطيو ءاهتفرعمو اهتركن نيب قرف تاينبملا ضعب قخاللا وهو

 ("شاوغو ”راوج وحن فرح نع ضوع :نابرض ضوسلا نيونتو

 ىلع ةفوذحملا ءايلا "«نع) ضوع امهيف نيوئتلاف ؛ىلعب زبيغصت ٍلَيَعْبَو

 لاق ةدايزلا وهو وسلغلا نم ىلاغلاو «نونلا ىلغ ةداير ةديدقللا: .ىفاوشتلل قحاللا وهو )١(

 ولغلا نأل كلذب هامسو شفخالا دار «ىلاغلا نيونتلا ىمسيو) ١؟ نم ١1ج ىنومشألا

 تفرع دقو هتلقل ايلاغ ىمسي امنإ هنأ بجاحلا نبا معرو «نرولا ىلع ةدايز.وهو .ةدايزلا

 ؛(مظانلا ىلع نادري الف زاجم - منرستلاو ىلاغلا - نيذصه ىلع نيونتلا مسا قالطإ نأ

 نابص ه1 (ةروصلاو لكشلا ىف ف ةهباشملا ىه ىتلا ةلكاشملا هتقالع ةراغتسالاب ىأ راجملاو)

 يس أل طر كملعيل دربملا ءرلف سبا ىلإ لام مث ؛ حاجز طرخش هتعانص تناكو

 ءامهنيب توملا قرف ىتح هطرشب ىفوو ؛وحنلا ىف غبت ىتح همرالي لازؤتامو امهرد موي لك

 ال امو فرصني ام باتكو هيوبيس تايبأ حرشو وحنلا رصتخم اهنم ةريشثك فيناصت هلو

 عمس ام رخخآو ؛نينامثلا ىلع فانأ دقو ه117 ةنس دادغبب .ىفوتو ٠ .كلذ ريغو . . فرصني

 .«لبنح نب دمحأ بهذم ىلع ىنرشحا مهللا» هنع

 ١ .فرصلا نيونت ىمسيو (7)
 «قاغك» توصلا مساو «هيإك» لعفلا مسا ىف اعامسو هيوبيسك هيب موتخملا ملعلا ىف اسايق )0

 .بارغلا توص ةياكحل

 ىراوج - حيحصلا ىلع - راوج لصاو .ءاسنلا ةيتفو .ةنيفسلا ىهو:ةيراج عمج : :راوج (0)

 دوجول نيونتلا فذحو نيئكاسلا ءاقثلال ءايلا تفذحف ةمضلا تلقثتسا نيونتلاو مضلاب

 نيونتلاب ءىجف ءايلا عوجر فيخف تبالاك ةلمل فوذحلل ؛ نال ؛اريدقت عومجلا ىهتنم ةغيص

1 0 

 ةيخسن

 0 .(نم) ج 06 ىفو أ قفز

 نيش



 درفم امإو (ذئموي) :وحن . ةلمج امإ 2(هيلإ فاضملا نم) ضوعو '"”(حيحصلا)
 .2ىأر ىلع (ضعبو لك) :وحن

 نيتديزم ءاتو فلأب عمج امل قحاللا وهو (تاملسم) وحن ةلباقملا نيونتو
 افالخ فرصلا نيونتب سيلو ملاسلا ركذلا عمج ىف نونلا لباق هنأل كلذب ىهس
 ةعبرألا هذهو (تافرع) وحن ىف نونلا تتبث د امك ةيمستلا دعب هتوبث ث ليلدب ”ىعبرلل

 ظ 2 هريغل) قيلت ال ناعم اهنال «مسالا صاوخ نم
2 

 ةغل ىف قالطإلا ةدم نم اضوع قلطملا ىورلل قحاللا وهو منرتلا نيونتو
 :هلوقك ("”” سيق 2. قو "ميت

 0 (0.ياتعْلاو لذاع موللا 07

 لمح نم حجارلا ىلع ءانب نينكاسلا ءاقتلال ءايلا فذحت :ىأ (حصالا) ب ىفو ءج ءأ )١(
 رهوجب لالعإلا قلعتل فرصلا عنم ىلع لالعإلا ميدقت ىلع روهمجلاو هيوبيس بهذم
 . .”:؟/١ نابص .ةملكلل لاح هنإف فرصلا عنم فالخب ةملكلا

 . (هيلإ فاضم نم) ج ىفو ب أ قفز

 ها ”اهمدع عم تبثيو ةفاضإلا عم بهذي فرص نيونت هنأ قيقحتلاو :حيرصتلا ىف لاق فرفإ
 ١/0"

 نييوحنلا ةمئأآ دحأ .ىرهزلا نسحلا وبأ ىعبرلا حلاص نب جرفلا نب ىسيع نب ىلع وه (4)

 ىف.ردصتو «بالكلا لتقب ىلتبم ناكو «سايقلاو مهفلا ىقيقدلا رظنلا ىديجلا مهقاذحو
 ..دح ريغ ىلإ نوجملا ىف لذبت دقف هنم سانلا رفن ىقلخلا هذوذش نأ ريغ «ةدافولل دادغب
 .ه١57 ةنس دادغبب ىفوتو « ىمرج لا رصتخم حرشو .حاضيرلا حرش هفيناصت نمو

 .(اهريغب) أ ىفو (هريغب) ج ىفو ءب (5)
 .ةيناندعلا رضم لئابق رهشأ نم ةليبق ميمتو (5)
 هتيجس ىلع ءاقبلا اهناسلل بتك ىتلا ىهو ةمجعلا رايت نع ةديعب تناك ىتلا لئابقلا نم (0)

 . هتعيبطو
 علطم وهو .ىومأ رعاش وهو نيديجملا ءارعشلا دحأ «ىفطخلا نب ةيطع نب ريرحل تيبلا (8)

 . رعاشلا ىريمنلا ىعارلا اهب وجهي ةديصق

 نباصا ْدَقَل تبصا نإ ىلوُقو ......0...... : تيبلا زجعو
 1 جا «ب ىف دوجوم ريغ دهاشلا اذهو

 .فينعتلا :باتعلا - لذعلا :موللا - ىففخ :ىلقأ :حرشلا

 :ىلوقو ىلع هيركنت الف اباوص ىنم تيأر نإو «ىفينعتو ىمول نم ةلذاع اي ىففخ :ىنعملا
 لدي باوصلاب قطنلا تدصق نإ دارأ - ءاتلا رسكب - تبصأ لاق نمو .نباصأ دقل هللاو

 اع . موللا

 ففي



 ىذ نيونت ىأ .فاضم فذح ىلع وه :فنصملا لاق .منرتلا نيونت : مهلوقو

 «”(فرح) سناجت ةدمب توصلا دم منرتلا نآل ؛' ''منرتلا نم ضوع وه امنإو منرت

 .فرحلاو لعفلاو مسالا هيف كرتشي ي مسقلا اذهو «ىورلا

 : جاجعلا لوق ىف هلاثمف

 "نقرا نويعلا جاه ام حاص اي

 ىنبم ةدحاولا ةبطاخملل ىتلا ءايلل دنسم - لالقإلا نم - رسمأ لعف .:«ىلقأ) :با رعإلا -

 :(موللا) .عفر لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم لعاف ةبطاخملا ةشئؤملا ءايو نونلا فذح ىلع

 فوذحملا فرحلا مض ىلع ىئبم ءادنلا ءاي هنم تفذح مخرم ىدانم :(لذاع) .هب لوعفم

 رمأ لعف :(ىلوقو) .موللا ىلع فوطعم :(اباتعلاو) .ةلذاع اي :هلصأو بصن لحم ىف

 ظفللا اذهو هلعاف ءاتلا طرشلا لعف ضام لعف (تبصأ) .طرش فرح :(نإ) .هلعاف ءايلاو

 لوقم بصن لحم ىف ةلمج :(نباصأ دقل) .ةبطاخملل اهرسكيو ملكتملل ءاتلا مضب ىوري
 .هلبق ام هيلع لدي فوذخم طرشلا تاوجو «لوقلا
 .اباصأ دقل ىلوقف تبصأ نإ :وأ. «موللا ىلقأف تبضأ نإ :ريدقتلاو

 .لأب نرتقم مسا وهو «منرتلا كرتل قالطإلا فلآ لدب هيف نيونتلا نإف ؟نياتعلا» :دهاشلا

 عماوهلا عمه ىف ىطوييسلاو 5/١« كلاسملا حضوأ ىف ماشه نبا هركذ .: تيبلا عضاوم

 7ج هيوبيسسو 217/١ ىنومشألاو 25/١ ةيفلألل هحرش ىف ليقع نباو 01١/«

 .7806 /؟ ىرابنألا نبال فاصنإلاو 245/7 ىنج نبال نصئاصخلاو 2775ص

 )١( منرتلا لجال فلألا نم الدب نيونتلاب ءْهعف :ليقع نبا لاق ١/5.
 .(ةكرح) ج ىفو لك (9

 ءارلا مضب + ةبؤرو «توصلا عفر جعلاو «ةبؤر نب هللا دبع همساو . جاجعلا رزجارلا هلئاق (")

 نم ةمطقلا مسا لصاللا ىف ىهو - ةنكاس ءاه اهدعب ةدحوملا هلبلا حتفو ةزمهلا نوكسو

 .بائثر اهعمجنو ءءانإلا اهب بعشي بشخلا

 جاتهاو ءاناجيهو اجايهو اجيه جيهي ءىشلا جاه لاقي «ناجنيهلا نم «جاه» :حرشلا

 - ةددشملا ءارلا حتفو ةمجعملا لاذلا مضب «فرذلا» .دعتم انه جاهو .كرحتو راث ىأ جيهتو

 .لأس اذإ عملا فرذ.نم ةفارذ عمج

 ةغل ىلع مخري ملو راظتنالا ةغل ىلع مخرم ىدانم ؛حاص» ءادنلا فرح «اي» :بارعإلا
 ام ىلإ عجري هلعاف وه هيف ىذلا ريمضلاو لعف جاهو أدتبم ام «جاه ام» لالقتسالا

 .ادتبم ربخ ةلمجلاو نويعلل ةفص هنأ ىلع بصن «نفرذلا» هلوعفم «نويعلا»

 . منرتلا نيونتو ماللاو فلالا نيب عمج هنإف «نفرثلا» :هلوق ىف داهشتسالا

 .6 ص مظانلا نباو «.158١ص 7ج هيوبيس هركذ :دهاشلا عضاوم

 فمن



 :لعفلا ىفو

 00 1 06 4 ىمختالاك ٍلَلَط نم

 :ةغبانلا لوق فورحلا ىفو
 ها اس 6 1 ها عش - ساس سويس عش

 (ندَق ناكو انلاحرب َلّْرَب امل 2 اَنباَكر ّنأ ريغ لحّرتلا فرأ
 .جاجعلا زجارلا اضيأ هلئاق )١(

 لولطو لالطأ هعمجو رادلا راثآ نم صخحش ام وهو - نوتحصفي - ؛للط نم» : حرشلا

 نم عون وهو ةلمهملا ءاحلا حتفو قوف نم ةانثملا ءاتلا وكس ةزمهلا حتفب ب «ىمحتالاك»

 ىصق مهلوق ىف ءايلا لثم ىه امنإو «ةبسنلل هيف ءايلا تسيلو .ةقيق د طوطخخ اهب دوربلا

 بوثلا جهنأ لاقي ضام لعف «اجهنا» .هيف ىتلا طوطخلا لجأ نم لالطألا هب هبشو ىدرب

 .قلخو ىلب اذإ
 اهفوصوم ةفص ««ىمحتالاك» جاه هلوقب قلعتم رورجمو راج «للط نم» :بارعإلا
 ةيلعف ةلمج «نجهنأ)» رجلا اهلخمو .للطل ةفص وهو .ىمحنأالا دربلاك :ىأ .فوذحم

 1 .لاحلا ىلع بصنلا لحم ىف ةيضام
 . لعفلا ىف منرتلا نيونت لخدأ هنإف .«نجهنأ» هلوق ىف :داهشتسالا

 مظانلا نباو 07594ص 7٠ج هيوبيسو «41/7 ىنغملا ىف ماشه نبا هركذ :دهاشلا عضاوم
 . 01/١ صئاصخلاو 20ص

 نم :لاق مث .ادحاو اتيب ىناثلا لاثملاو لوالا لاثملا لعج ىربكلا دهاوشلا حرش ىف :قيلعت
 مظانلا نبا همعز امك هرخآ ىلإ جاه ام حاص اي:هلوق ةمتت نم سيل «هرخآ ىلإ للط

 نإف ىرخآلا ةيفاق رياغت ةيفاق امهنم لكل لب .اشحاف اًمهو كلذ ىف اومهو مهنإف «هريغو
 .«افحصملا ىكاحي ىسمأ للط نم» لوألا مامت
 .ىربكلا دهاوشلا 75ص ١ج - تيبلا ردص «اجش دق اوجشو اناجشأ جاه ام» ىناثلا مامتو

 لاذلا مضب وهو نايبذ نب رباج نب بابض نب ةيواعم نب دايز همساو ىنايبذلا ةغبانلل تيبلا 0

 نم وهو - رذنملا نب نامعنلا جوز ةدرجتملا اهيف فصي هل ةديصق نم - اهرسكو ةمجعملا

 ش .- لماكلا
 .دحاو ىنعملاو - نيعلا رسكب - لعف نزو ىلع «دفأ» ىوريو .برقو اند «فرأ» : حرشلا

 ءاهظفل نم اهل دحاو الو ةلحار اهدحاو لحاورلا لبإلا «باكرلا» .«لاحترالا» لحرتلا

 - لاز عراضم - ىازلا مومضم - «لزت» «قباد لك نم بكري ام وهو بوكر عمج ليقو
 هدق نأكو» ءهلزنمو لجرلا نكسم وهو لحر عمج ليحرلا نم ؛لاحرلا» «لوزت هلصأو
 .لزت امل ةنيرق ,تبهذو تلار دق نأكو :ىأ
 (نأ) .ءانخسالا ىلع بصن :(ريغ) .لعاف :(لحرتلا)» . ضام لعف :(فرأ) : بارعإلا

 - :(لرزت) مزجو ىفن فرح :(ال) -هيلإ فاضم هيف ريمضلاو ءاهمسا (انباكر) .ديكوت فرح
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 صاصتخالا مدع ىف منرتلا نيونتك وهو ديقملا ىورلل قحاللا وه ىلاغلاو
 :ةيذر لوق مسالا ىف هلاثمف - مسالاب

 (1”نقرتخملا ىراخ قاّمعألا متاقو

 ىفو .نيتكاسلا ءاقتلال هلبق ىذلا فرحلا رسكو نيونتلا دازف قرتخملا هلصأ

 :سيقلا ئرما 2)”لوق لعفلا

 1 (9نرمَتأَي ام ءركا ىلع ودعيو همام اماه ا.د اعاعام 0

 :فرحلا ىفو ءرمتأي ام ىأ

 هيبشت فرح :(نأك) .هب قلعتم رورجمو راج .:(انلاخرب) . املب موزجم عراضم لعف
 .تلاز دق نأكو :اهريدقت ةفوذحم ةلمج اهربخو .نأشلا ريمض ةاهمساو بصنو

 .«ندق ناكو# هلوق ىف كلذو فرحلا ىف منرتلا نيونت لوخد ىف :هيف داهشتسالا

 هحرش ىف ىبطاشلاو ؛«©* ىنغملا ىف ماشه نباو 1١/« ليقع نبا مركذ : تيبلا عضاوم

 بدالا ةنازخو ١158/8 لصفملا ىف شيعي نباو ءماللاو فلالاب .فرعملا باب ىف ةيفلألل

 . 17/١ ىنومشالاو :١/157١ج عمهلا ىف ىطويسلاو ء7/١751 صئاضتخملاو 6 مقر

 .«نقفخلا عامل مالعألا هبتشم» هدعبو جاجعلا.نب ةبؤر هلئاق )١(

 - قمع عمج «قامعألا» ةرمحو ةربغ هيف نول وهو ةمتقلا هولعت ىذلا «متاقلا» :حرشلا

 ىوخ نم ةمجعملا ءاخلاب ؟ئواخلا» ءارحصلا فارطأ نم دعب اماوهو - مضتو نيعلا حتفب

 قرخلا نم لعتفسم هقرتخي راملا نأل حايرلل للختملا عساولا رمملا ؟قرتخملا» .الخ اذإ تيبلا

 .. .ةرافملا ىهو
 اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم :(متاق) .برا واو :واولا :بارعإلا

 .متاقل ةفص :(ىواخ) هيلإ فاضم :(قامعألا) .دئازلا رجلا فرحي لحملا لاغتشا

 أدتبملا ربحخو «متاقل اضيأ ناتفص .«نقفخلا عامل «مالعألا هبتشم» هيلإ فاضم (قرتخملا)

 .«قهول ةالغم لك هتطشنت» وهو تايبأ دعب روكذم

 نم ضرغلاو ىلاغلا نيونتلا ىه (نقرتخملا) هلوق ىف ةنكاسلا نونلا نأ :هيف داهشتسالا

 .فقولا ىلع ةلالدلا اهقاحلإ
 217/١ ىنومشألاو ءال/١ ليقع نباو 25ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم :هعضاوم

 ىف ىطويسلاو 2١١8/7 لصفملا ىف شيعي نبا هركذ دقو .786/7 ىنغملا ىف ماشه نباو

 .هيوبيس 7٠١ ١ص ؟ج بدألا ةنازخ ىف سماخلا دهاشلاو 8١.. /7 عمهلا

 .ج (0

 دنع مورلا دالب ىف تام افلا رعاشلا ورمع نب ثراحلا نب رجح نب سيفا ئرمال تيبلا (*)

 - بيسع هل لاقي لبج

 اك 5 1



 (0هّْنِإو تَلاق مدعم اريقق ناك نْنإو ىملس اَي معلا تانب تلاق

 .نإو ىأ

 نرمخ ىّناكو ورمع نب راحأ :تيبلا ردصو -

 سيل ارمأ هرامتثا ىلع ودعي :ريدقتلاو ةيردصم ام «رمتأي ام» هلعافو لعق «ودعيو» : حرشلا

 .هلعف ىلع هسفن لمحيو هب رمتأي ام هوركم هيلع لزنيو هبيصي :هانعم ملعألا لاقو .دشرب
 نوكت نأ حلصت «ودعيو» ىف واولاو .«اهيف عقو ةرفح رفح نم» ةماعلا لوق وحن اذهو
 نب ثراح اي :ىنعملا نوكيف ليلعتلا مال ىنعم ىلع ليلعتلل نوكت نأ حاصتو فانئتسالل
 ةدئار نوكت نال حلصتو ءدشرب سيل رمأب رامتثالا ناودع لجأل ءاد ىنرماخ ىنأكو ورمع

 .شفخالاو نييفوكلا ىأر ىلع
 ورمع نب ثراح اي :ىأ ءمخرم ىداثم راحو بيرقلا ءادنل ةزمهلا «راحأ» : بارعإلا

 واولا «ودعيو» اهربخخ «رمخ» انهمسا ملكتملا ءايو بصنو هيبشت فرح نأك «ىناك»

 الوصوم نوكت نأ زوجي «ام» ودعيب قلعتم «ءرملا ىلع» عراضم لعف ودعي «فانئتسالل

 ودعيو 2.فوذحم دئاعلاو هتلص اهل لخم ال «رمتأي» ةلمجف هيلعو .ودعي لعاف وهف ايمسا

 'ليوأت ىف هتلصو وهو «ءايفرح الوصوم «ام» نوكت نأ زوجيو «هرمأي ىذلا رمألا ءرملا ىلع

 .دئاع ىلإ ذئتيح جاتحت الو ودعي لعاف ردصم

 .ىلاغلا نيونتلا هيف لخدأ .ثيح «نرمتأي ام» هلوق ىف :هيف داهبشتسالا

 2 7ج عماوهلا عمه ىطويسلاو غ١/15 ىنومشألا ةيفلألل هحرش ىف هركذ :هعضاوم
 . 1 مقر غ١ ه ص 75ج لاثمألا عمجم ىفو 28١ ص

 .سدسملا زجرلا نم تيبلاو - جاجعلا نب ةبؤر هلئاق )١(

 ءالصأ ائيش كلمي ال ىذلا وه «امدعم» ةربكمو ةرغصم زجارلا اهركذ «ىملس» :حرشلا

 .هللا همحر نايح وبأ خيشلا هدشنأ «امدعم اييع ناك نإو» ىوريو

 نإو هب تيضر :تلاق ؟رقفلا ديدش ناك نإو لعبلا اذهب نيضرتأ ىملس اي نلق : ىنعملا

 .كلذك ناك

 فرح ءاي» هيلإ فاضمو لعاف «معلا تانب» ثينأتلا ةمالع ءاتلاو ضام لعف «تلاق» :بارعإلا

 نإ (و) ادجاو اينغ ناك نإ :هريدقت فوذحم ىلع ةفطاع واولا «ننإو» ىدانم «ىملس» ءادن

 ربخ «اريقف» رتتسم ريمض اهمساو طرشلا لعف صقان ضام لعف :«ناك» ةيطرش «نإ» خلإ ناك
 ىنعم هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو .اهل ناث ربصخخ وأ «ناك ربخل ةفص «امدعم» ناك
 «ننإو» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تلاق» هب نيضرت امدعم اريقف ناك نإو :هريدقتو .مالكلا

 ةقباسلا طرش ةلالدل اهباوجو اهطرش فذح ةيطرش «نإ» ةقباسلا لاثم ىلع ةفطاع واولا
 .لوقلا لوقم بصن لحم ىف نيعضوملا ىف باوجلاو طرشلا اتلمجو .امهيلع اهباوجو

 ىلع ةدايز نيونتلا هيف زجارلا لخدأ ثيح نيعضوملا ىف «ننإو» :هلوق ىف :هيف داهشتسالا

 .ىلاغلا نيونتلا ىمس كلذلف «نرولا

 .40 /؟ عمهلا ىف ىطويسلا هركذو ١/ ١٠١5 ماشه نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 2 ا



 . (رارطضالا نيونت وهو ءاغباس ')مسق) نيونتلا ماسقأ ىف مهضعب دازو
 ةيالم مام لل للك هيلع رَطَم اي هللا مالس :"رعاشلا لوقك

 .ل ادألا ةعبرالا الإ ”"(فنصلا) نعي دي ماو و

 ريخ لمتشي ملف « .دهعلل «نيونتلاو وق ىف () نب بيجأ دف :تلق

 ْ ل سالاب صتخملا

 .ب ةخسن ىف )١(

 ةرورضلا يف ىسبملا ىدانملا نيونت روجي) :77١”ص ١ج عماوهلا عمه ىف ىطويسلا لاق (؟)

 ىلع ىنزاملاو «هيوبيسو ليلخلاف ؟هبصن وأ ةمضلا ءاقب ىلوألا له فلتخا مث .(عامجإلاب ٠

 ورمع نب ىسيعو ورمع وبأو «اهيلع رطم اي هللا مالس» ةدوصقم ةركن وأ ناك املع لوألا
 ىف هتوبث دنع رسكلا ىلإ فرصنملا ريغ در امك هلصأ ىلع ادر ىناشلا ىلع دربملاو ىمرجلا

 ءاقب ليهستلا حرش ىف كلام نبا راتخخاو «ىقاوألا كتقو دقل ايدع ايهلوقك ةرورضلا
 هسكع ىدنعو ,فعضأ رمضملاب اههبش نأل ةنيعملا ةركنلا يف بصنلاو ملعلا ىف مضلا

 ةركنلاب سبتلي الثل ةئيعملا ةركنلا ىف مضلاو هيف سابلإلا مدعل ملعلا ىف بصنلا رايتخا وهو
 اذه ىلع فقأ ملو نيونتلا ىف امهئاوهتسال ةكرحلا الإ ذئتيح قراف ال ذإ :ةدوصقملا ريغ
 .(دحأل ىأرلا

 رعاش وهو ؛ةعصعص نب مصاع نب دمحم نب هللا دبع همساو ىراصنالا صوحألا هلئاق (*)
 .رفاولا نم وهو .قيض هئيع رخؤم ىف ىذلا صوحألا . . ةيومالا ةلودلا ءارعش نم ديجم

 مالسلا رطم اي كيلع سيلو 0 ع ع :تيبلا زجعو

 .هلك تيبلا ركذ ج ةخسن ىفو |

 لمجأ نم هتارما تناكو سانا حبقأ اميمد ناكو .لجر مسا رطم (رظم اي) :حرشلا

 ةديصق صوحألا دشنأف .كلذب رطم ىضري الو هقارف ديرت تناكو نهنسحأو ءاسنلا

 ش .امهلاوحأ هيف فصي تيبلا اذه نمضتت
 مضلا ىلع ىنبم ىدانم «رطم» ءادن فرح :«اي» هيلإ فاضم ؛هللا» أدتبم :مالس :بارعإلا

 أدتبملا رب فوذحمب قلعتم رورجمو راج ؛اهيلع» ةرورضلا لجال نونو «بصن لحم يف

 «رطم اي» مسالا ىلع مدقم سيل ربخ فوذحمب قلعتم «كيلع» صقان نضام لعف «سيلو»
 .ربخلا نع رخخأت سيل مسا «مالسلا» ىدانمو ءادن فرخ“ .

 .ةرورض هنإ ليقف .هلحم ريغ ىف نونم هنإف (رطم اي) هلوق ىف :هيف داهشتسالا

 هحرشو 710/7 ىنغملا ىف ماشه نبباو «196 /7 ىدانملا ىف ليقتع نبا هركذ :هعضاوم

 « «ةنازخلا ىف ةئاملا دعب سداسلا دهاشلاو 2١07/١ عمهلا ىف ىطويسلاو .118م ' ةيفلألل

 . هيوبيس 7١7 صض ١ج 0/١ فاصنإلاو

 . (مظانلا) ج ءب ىفو ء5(1)



 تامالع هل ركذت نم دنع هيلإ '”(ظفللا) فرصي دوهعم ال ذإ «رظن هيفو
 - امهتلقل ىلاغلاو منرتلا ربتعي مل لاقي دقف ةيسنج (لآ) تلعج نإو ءءامسألا
 ش .رعشلاب امهصاصتخاو

 هنأ ليلدب نون وه امنإو ءهزاجم انيونت ىورلا قحلي ام ةيمست نإ :ليق دقو
 ش . 2(نيونتلا فالخب الصو فذحيو) افقو تبثي

 .ههوجو عيمج ىف مسالا صاوخ نم اذه ىلع نيونتلاف
 هنومسي ىذلا ىف هيوبيس لوق رهاظ :"””زوزعم نب فسوي جاجحلا وبأ لاقو

 .ةدملا نع اضوع رخآلا عبتت نون وه امنإو نيونتب سيل هنأ منرتلا نيونت
 ءمسالا صاوخ نم وهو ءاهتاوخأ ىدحإ وأ ايب ءاعدلا وهو ءادنلا :ةئلاثلا

 . ىنعملا نع ربخم هنأل (امسا الإ نوكي ال هب لوعفملاو «هب لوعفم ىدانملا نأل

 ىف هب لوعفم هنأل ءءادنلاب مسالا صتخا امئإو :ليهستلا حرش ىف لاقو
 هنأ هرهاظ نآأل ىنعملا ىف هلوق ضرتعاو «مسالا ريغب قيلت ال ةيلوعفملاو ىنعملا

 هذه ىلإ "”ىسوم وبأ هقبس دقو ءظفللا ةهج نم احيرص الوعفم سيل

 .(رظنلا) ب ىفو ج «آ )١(

.1)0( 

 ةريزسجلا لهأ نم ىوحنلا بيدألا ذاتسألا جاجحلا وبأ ىسيقلا زوزعم نب فسوي وه (*)

 ةيبرعلا ذخأ «باتكلا ملع يف مدقتلا لهأ نم اليلج ايوحن ناك :ريبزلا نبا لاق .ءارضخلا

 ريثك ملاع هنع ذخأ ءرظنلا نسح ةيبرعلا ملع ىف افرصتم ناكو ىليهسلاو قحسإ ىبأ نع
 .هريغو سنوي ديلولا وبأ مهنم
 .كلذ ريغو هلصفم ىف ىرشخمزلا ىلع درلاو ىسرافلل حاضيإلا حرش فلا
 .ةئامتسو نيرشعو سمخ ةئس دودح ىف ةيسرمب تام

 ايندلا ىف ةيساك بر اي» «نوملعي ىموق تيل ايه وحن ىف فرحا ىلع «اي» لوخد امأو) (5)
 - الأ فيفختب «اودجسا اي الأ» ىئاسكلا ةءارق ىف لعفلا ىلعو «ةمايقلا موي ةيراع

 فوذحم ىدانملا :ليقو ءالقع هتظحالم ىفكت لب هبنملا ركذ مزلي الو «هيبينتلا درجملف

 .؟١١ص ١ج ىرضخ ها (ءالؤه اي) هريدقت

 «ادتبملا ربخ هلصأ نأل اهتاوخأو نظ نم ىناثلا لوعفملا ىف امك ةلمج لوعفملا نوكي دقو

 .بابلا اذه ىف دوصقم ريغ وهو
 نيعبرأ ءاهز ابلعث مزال :ءهتسارشل كلذب بقلو .ضماحلاب ٍبقلملا دمحم نب ناميلس وه (6)

 «نييفوكلا وحنب ءاملعلا نم نيروكذملا دحوأ ناك :بيطخلا لاق .هتوم دعب هفلخ مث الوح

 نيقب تسل تام .رصتخم وحنلا ىف هلو ؛نييرصبلا ىلع بصعتي ناكو ءاحلاص انيد ناكو
 .دادغب ىف ةئامثالثو سمخ ةنس ةجحلا ىذ نم

 انني



 ىدانملا نأ نييرصبلا روهمجو (”هيوبيس بهذمو ءفاللخ .ةلأسم هذهو «ةرابعلا

 ْ ٠ .ىنعملاو :ظفللا :ةهج نم لوعفم

 ظحال ذإ مسالا صاوخ نم وهو فيرعتلا فرح اهب ىنعيو «لآ» : :ةعبارلا

 اللا ا .(9(هيف) هريغل

 ضعبو بففنصملا دنع لعفلا ىلع لخدت دق اهنإف ةلوبصوملا "”(لأ) امأو
 : ؟9هلوقك ًارارطضا زوهمخلا دنعو ًارايتخا نييفوكلا

 0 ةتموكح ىضرتلا مكحلاب تنأ ام

 كورتملا لعفلا رامضإ ىلع بصن وه هيف فاضم مسا لك ءادنلا نأ ملعا :هيوبيس لاق )١(

 3 ٠"”ص ١ج بوصنم مسا عضوم ىف وهو عفر درفملاو .هراهظإ

 . (فيرعتلا ىف) ج ءب ىفو 3 00

 : .جأ (6

 هاجه ءةرذع ىنب نم الجر بطاخي ةعصعص نب بلاغ :نب مامه همساو قدررفلا هلئاق-(5)

 :هزجبعو ىلوألا ةقبطلا نم ىمالسإ رعاش قدررفلاو .ناورم نب كلملا دبع ةرضحب

 لدجلاو ىأرلا ىَذ الو ليصألا الو 66660...6..02000.60.0 06056

 0 1 0 . طيسبلا رحب نم تيبلاو
 الو» امهنيب لصفيل نامصخلا همّكحي ىذلا وهو - فاكلاو ءاحلا حتفب «مكحلاب» :حرشلا
 «ىأرلا» ءناسللا :لصفلاو «بسحلا :لصألا :ىئاسكلا لاق +.تيسحلا الو ىأ «ليصألا.
 . ةجاحملا ىلع ةردقلا - :نيتحتفب -:6لدنلا» ربدتلاو لقعلا

 «كلخدت كل عفشي بسح الو ؛كمكحن مل اننال ؛مكحلا لوبقم ىرذعلا اهيأ تسل :ىنعملا
 .؟انريغ عفرتو انوجهت فيكف كلوق اهب معدت ةيوق ةجنخ الو جضان ىأر اذ تسلو
 ام ربخ مكحلاو ةدئاز ءابلا ؛مكحلاب» اهمسا «تنأ» سيل لمع لمعت ةيفان «ام» :بارعإلا

 لعاف بئان «هتموكح» لوهجملل ىنبم عراضم ىضرتو لوصضوم لأ «ىضرتلا» ةيفانلا
 ةيفان الو ةفطاع واولا «الو» لوصوم لا ةلص اهل لحم ال ةلمجلاو هيلإ فاضم ريمضلاو
 «ىأرلا» و فاضم وهو اضيأ مكحلا ىلع فوطعم «ىذ» مكحلا ىلع ىلع فوطعم «ليصألا»

 . ىأرلا ىلع فوطعم «لذجلاو» هيلإ فاضم

 اهلثم هنأل ؛ةفصلاب هل اهيبشت عراضملا لعفلا ىف ماللاو فلألا لوخد ىف :هيف داهشتسالا

 :لوقي نأ نم رعاشلا نكمتل ةرورضب سيل :كلام نبا لاقو «ىنعملا ىف
 هتموكح ئضرملا مكحلاب تنأ ام

 نبا - 10/١ ١١8 ماشه نبا - 77ص مظانلا نبا :ةيسفلألا حارش نما هركذ : :هعضاوم

 غ١/844 ليقع نباو ءىواهنطصالا - لوصوملا ١/ ١, ىنومشألاو“-:”نيودنسلا - دواد.

 ٠١.٠١ /” صئاضتخلاو لوصوملا ىف 75ص ىطويسلاو ..لوصؤملا ١3ص ىدوكملاو
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 .اهنع زارتحالا ىغبني ناكف

 وأ) ماللاو فلألاب وأ لأب فيرعتلا فرح نع ربعي نأ ىلوألا له :تلق نإف

 ةزمه هتزمهو ىئانث هنأ اهدحأ :بهاذم ةثالث فيرعتلا فرح ىف مهل :تلق

 وهو («لأب» ريبعتلا الإ بمهذملا ىلع نسحي الو «لامعتسالا ةرثكل تلصو عطق

 . مظانلا رايتخاو 2ليلخلا بهذم

 . «ماللاو فلالا»

 اهب دتعم اهتدايز عم ىهو « ةدئاز لصو ةزمه هتزمهو ىئانث هنأ : ىناثلاو

 اميف هيوسبيس بهذم وهو ءايعابر دعي دل ثيح (هوحنو عمتسا ةزمهب دادتعالاك

 .هحرشو ©9ليهستلا ىف هلقن

 ىف اهب دعتمك ةزمهلا نأ ىلإ ارظن «لأب» ربعي نأ زوجي بهذملا اذه ىلعو
 دقو ةدئاز ةزمهلا نأ ىلإ ارظن «ماللاو فلالاب» اهنع ربعي نأو « سيقأ وهو عضولا

 .؟”نيترابعلا هباتك ىف هيوبيس لمعتسا

 ىلإ مهضعب هبسنو «نيرخأتملا رثكأ بهذ هيلإو ءاهدحو ماللا هنأ : ثلاثلاو

 بهاذملا هذه ىلع مالكللو «ماللاب ريبعتلا الإ بهذملا اذه ىلع نسحي الو «هيوبيس

 .ن(١)

 نم لوأو ءاكذلا ىف ةيآ ليلخلا ناك ءىرصبلا ىدزألا نمحرلا دبع نب دمحأ نب ليلخلا وه (؟)

 لاق ..سفنلا فيفع اذه عم ناكو .«برعلا راعشأ رصحو ةغللا طبضو ضورعلا جرختسا

 ىلإ رظنيلف كسملاو بهذلا نم قلخ لجر ىلإ رظني نأ بحأ نم :ىروثلا نايفس هيف
 سمخ ةنس ىفوتو .ةغللا ىف نيعلا باتك اهرهشأ نم ةريثك تافلؤم هلو .دمحأ' نب ليلخلا

 .نيعبسلا ىلع فين دقو ةئامو نيعبسو
 ,. مأ اهفلخت دقو هيوبيسو ليلخلل اقافو اهدحو ماللا ال لأ ىهو) 55ص ليهستلا ىفو ()

 .(هيوبيسل افالخ ةدئاز ةزمهلا تسيلو

 . 31/١ ىرضخلاو 75/١, نابصلا عجار (5)
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 هب الوعفم نوكي نال حلاص ظفل وهف دنسأ نم لعفم وهو دنسملا :ةسماخلا
 هجو ال ذإ ناكملاو نامزلا انه هب داري نأ زئاج الو ناكم.ميساو.نامز مساو اردصمو

 ا .امهتدارإل

 نال .حيحص وهو ؛هترابع رهاظ وهو ؛هب لوعفملا .هب ديري نأ لمتحيو
 هب موكحملا وه روهشملا حالطصالا ىف دنسملا نأ كلذو ءءامسالا صاوخ نم دنسملا
 هب 0 :ىأ دنسمب مسالا زيمتيو :لاق هنأكف هيلع موكحمملا وه هنيلإ دنسماو

 و "”(هب موكحم ىأ) دنسم هل نيلاثملا ىف ديزف 'مئاق ديز» و دير ْماَق» وحن
 لمحيو «هتيمسا تامالع نم كلذو «ىناثلا لاثملا ىف ربخلاو لوألا لاثملا يف لعفلا
 «0لالقتسالا ةهج ىلع ءىش ىلإ ءىش ةبسن وهو ؛دانسإلا ىنعأ ردصملا هب ديري نأ
 ىف مسالا "”(كراشي) لعفلا نال ؛هقالطإ ىلع حصي ال نكلو حراشلا مزج هبو
 بيجأ «”(هنإف) هيلإ دانسإلاب مسالا رصحني امنإو ''”(دنسيإل امهنم الك نإف ءدانسإلا
 ىلع ادامتعا هتلص فذحف "” ,2”(هيلإ دانسإلا دارأ) هنأ نم حراشلا هركذ امب
 .فيرغتلا ماقم ىف نسحي ال فيقوتلا ىلع دامتعالا .نال ؛رظن هيفو ””(فيقوتلا)

 امك ىلإ ىنعمب ىهو دنسمب ةقلعتم (مسالل) هلوسق ىف ماللا نأب بيجأ نإو

 .دعبلا رهاظ وهف -حرشلا خسن ضعب ىف عقو
 . ىظفلو ٠ «ىونعم :نامسق وهذ «دانسإلا قلطأ هنآ مظانلا ئلع دروأو

 لعفلاو مسالا ىف دجوي كرتشم "(ىظفللاو) ءامسالاب ضاخلا وه ىونعملاف

 .رج فرح «نم» و ضام لعف «برض» و ىثالث «ديز» وحن فرحلاو

 ب (0)
 ج (0)

 .(كرشي) ُج أ ىفو ب 2م

 .(دلسم) أ ىفو جاءب قز

 .(نإو)» ج ىفو (نإف) ب ىفو !(0)

 . (هيلإ ادانسإ دارأ) أ ىفو ُج قفز

 .(هيلإ دائسإلاو) نص حراشلا لاق (0)

 .«(قيفوتلا) ب ءأ ىفو َج 0

 .(ظفللا) ب أ ىفو َج فقل



 لغفلا ىلإ دنسي الو ءامسألا صاوخ نم امهيلك نيمسقلا نأ قيقحتلا :تلق

 .امهتيمساب اموكحم الإ فرحلاو
 ظفل) هامسم مسا بيكرتلا اذه ىف برضف .ضام لعف «برض» :تلق اذإف

 لاثملا ىف هيلع مكحي نأ روصتي فيكو ء«نامزلاو ثدحلا ىلع لادلا "”(برض

 ىضتقي الو نامز الو ثدحب رعشي ال وهو «هتيلعف ىلع قاب هنأب هوحنو روكذملا

 مسالل حلاص ىظفللا دانسإلا نأ ليهستلا حرش ىف ركذ دقف :تلق نإف
 اهانعمل ام دنسي ةملك :مسالا دح ىف لاق "9(كلذلو) ةلمجلاو فرحلاو لعفلاو

 دانسإلا فالخب ءامسألاب صاخ هنأل ىنعملاب دانسإلا ديقيف "”(اهتريظنل وأ اهسفنل)

 .روكذملا داريإلا همزل كلذب الئاق ناك اذإو ماع هنإف « ظفللا درجم رابتعاب

 ظفللو) مسالا ظفلل حلاص ظفللا رابتعاب دانسإلا نأ ىف لاكشإ ال :تلق

 انأل ءامسألاب هصاصتخا ”(ىفاني ال) اذهو .ةلمجلا ظفللو .«فرحلا ظفللو '؟”(لعفلا
 .فرح وأ لعف ظفل تناك نإو ءامسأ اهنأب اهيلإ دنسملا ظافلألا "”(هذه) ىلع مكحن

 :لاق ثيح هظفل نع ربخأ ام ةيمساب "”ةيفاكلا ىف حرص دقو «رابتعالا اذهب

 مسا اًهْنَلَعَجاو برعأ وأ نباف اًمكح ةادأل ْتْبَسَن نإو

 ىف دانسإلا ديق ملف «ءامسألا صاوخ نم اقلطم دانسإلا ناك اذإ :تلق نإف

 ىلع رصتقا ءهريغ نم مسالا ظفل هب زيمتي ال ىظفللا ىأر امل هنأك :تلق

 .زييمتلا هب لصحي ىذلا وه هنأل ءىونعملا

 .(كلذك) أ ىفو ج ءب )0

 .باأ 0

 .ب 0

 .ةيفاكلا نم " ص عجار - كلام نبال باتك (0)

 اكفني



 دارملا «ديز» ةيمسا ىلع دانسإلا اذه لد ,ىثالث ديز :ثتلق اذإ كنأ' ىرت الأ

 .صخشلا ىلع لادلا «ديز) ظفل هب

 ةيمسا ىلع داتسإلا اذه لذ : حتفسلا ىلع ىنبم برض :: :تلق اذإ كنأ امك

 برض ةيمسا) ىلع لدي 0-3 نامزلاو ثدحللا: ىلع لادلا برض :ظنفل هب دارملا برض

 . "2هلمأتفا . نام امزلاو ثدحلا 0"2(ىلع لادلا

 | لعفلا زيميام 0200
 :لاقف لعفلا هب زيمتي ام ركذ ىف عرش , مسالا هب زيمتي ام ركذ الو

 ىلَجَْي لعف نبأ نونو ىلعا ايو تنأو تلف ان
 : تامالع عبرأ لعفلل ركذف

 ىفو «نمحر اي تكرابت» وحن بطاخملا ريمض ءات ىهو ..تلعف (ات) :ىلوألا
 لعفلاب ةصتخم اهلاوحأ عيمسج يف ءاتلا هذهو « ةيطاخملاو' ملكتملا ريمض ءات اهمكح
 .«تمق تمق نإ» وحن ىنعملا لبقتسم ناك.ولو «"””«ىضملل» عوضوم ا

 ىف لعافلا ءات لثم ىهو «ةنكاسلا ثينأتلا ءاث ىهو .تنأ «ات» :ىناعلا
 «تتأ» وحن فرصتم ريغو افرصتم هقحلتو ؛ ىضملل عوضولا لمعفلاب صاصتخالا
 ١ .2«تمعناو

 ملام لاق ولو .بجعتلا ىف لعفأ نكي ملام. :ليهستلا حوش ىف لاق |
 ادع ام :وحن هريغو بجعتلا لعفأ لمشيل «ىلوأ ناكل هلعاف ريكذت مزلي ؟”(نكي)
 نم ىهف بارعإ ةكرحب ءانلا تكرحت نإف : ءانثتسالا ىف سيل ءاشاحو الخ امو

 وحن فرحملا ىف نوكتف ءانب ةكرحب تكرحت نإو «ةمحر» وحن ءامسألا صاوخ
 ءاقتلا ةكرحب الو لقنلا ةكرحب دادتعا الو «هللاب الإ ةوقال» وحن مسالا ىفو «تال»

 .امهضورعل نينكاسلا

 . .:ج ءب()

 6 نابصلا 3 قفز
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 ةنكاسلا ثينأتلا ءات ىنعي تدرفنا دقو :ةيفاكلا حرش ىف لاق :هيبنت

 .تكرابت "''(اهقاحلب) لعافلا ءات تدرفنا امك سئبو معن 2'(اهقاحلب)

 . 9هيوبيس دنع رمضم مسا ىهو ةبطاخملا ءاي ىهو "'ىلعفا اي :ةثلاثلاو

 عراضملا اهقاحلإ ىف 20 كرتشيو 20 ىنزاملاو شفحخألا دنع فرحو .؟روهمجلاو

 .«ىلعفاو نيلعفت تنأ» وحن رمألاو

 «لعفلاب ةصتخم ىهو «ةديدشلا ديكوتلا نون ىهو «نلبقأ نون :ةعبارلاو
 رس عرس اس يشل ه هل 8

 عراضملاو طرش الب رمألا قحلتو ”4اًنوكيلو ننجسيل 8 :وحن ةفيفخلا كلذكو

 :ِةِلكَي هلوقك ىنعم لبقتسملا "'"”(اعضو)ىضاملا قحلت دقو 2”هباب ىف روكذم طرشب

 . """«لاجدلا مكنم دحاو نكردأ امإف»

 .(اهقاحلإب) ! ىفو ج ءب (0 0(

 ىهو ملكتملا ءاي اهيف لخدت هذه نأ «ريمضلا ءاي» لقي ملو «ىلعفا ءاي) فنصملا لاق امنإو قفرفز

 وحن فرحلا ىفو «ىمالغ» وحن مسالا ىفو «ىنمركأ» وحن هيف نوكت لب لعفلاب صتخت ال
 نبا - لعفلا ىف الإ نوكت ال ىهو «ةلعافلا ءاي اهب دارملا نإف «ىلعفا ءاي» فالخب «ىلإ»

 .لعفلا لعاف اهبارعإ ليلدب امسا نوكت نأ حجرألاو :لوقأ (5)

 «ةقث ةيبرعلا ىف امامإ ناك «نابيش نب نزام ىنب نم ىئزاملا دمحم نب ركب نامثع وبأ وه (5)

 نأ ىورو .ىرصب وهو نامثع ىبأ نم وحنلاب ملعأ هيوبيس دعب نكي مل :دربملا هنع لاقو
 عم تعنتما مل :هل ليقف عنتماف هيوبيس باتك هئرقيل رانيد ةئام ىنزاملل لذب ايدوهي

 نآرقلا أرقأ نأ تهركف نآرقلا نم ةيآ اذكو اذك هيوبيس باتك ىف نإ :لاقف ؟كتجاح
 :فيناصتلا نم هلو .هلل هكرت ام فاعضأ قئثاولا هحنم :ىتح كلذ ىلع ضمي ملف .ةمذلل

 .ةرصبلاب ه 5149 ةنس تامو فيرصتلاو وحلا للعو 2( هيوبيس باتك ريسفت

 .(كرتشم) ج ىفو (طرتشيو) ب كل (0

 ةرض فسوي ةروس 20

 الو) (اًديز نبرضتل) :وحن بلطلا ىلع لادلا «لقتسملا عراضملا لعفلا ديكوتلا انون قحلت (9)

 نبرضت امإ) وحن امب ةدكؤملا «نإ» دعب اطرش عقاولاو (؟اديز نبرضت لهو) (اديز نبرضت
 هل (اديز نبرضتل هللاو) :وحن البقتسم اتبثم مسق باوج عقاولا وأ هلع (هبرضأ اديز

 .(افصو) أ ىفو ج ءس )٠1١(

 عمجيو .طلخلاو بذكلا وهو لجدلا نم :لاجدلاو - ريفن نب ريبج نع مكاحلا هاور )١١(

 . ةلجاجدو نيلاجد ىلع

 م <«24



 ©" عاشلا لوقو

 امّيَبم تمحر نإ كدعس نمأد

 :""هلوق ىف لعافلا مسا اهقاحل ذشو

 اوهشلا اورضحا نلئاقأ

 ملف تثحب دقو (هلئاق مسا ىلع فقأ مل) ١7١١ ص ١ج ىربكلا دهاوشلا حرش ىف لاق )١(
 .لماكلا نم وهو :لئاق ىلع هل رثعأ
 احناج ةبابصلل كليب ملا كالو : هماهتو

 باطخ (كدعس) ذوذشلا هجو يلع ديكوتلا نون هلخدو ماودلا نم هلصأ  (نماد) :حرشلا

 - قشعلاو ةبحملا : (ةبابصلا) هديع اذإ بحلا هميت نم :ديدشتلاب (مينملا) - هتبوبحلل

 لام اذإ حنج- نم (حناجلا)

 ةلمج ةقيقحلا ىف ىهو - هيلإ فاضم فاكلاو لعاف (كدعس) لعف (نماد) :بارعإلا

 لوعفم (اميتم) - طرشلا لعف - لعافلاو لعفلا نم ةلسمج (تمبحر) ةيطرش (نإ) ةيئاعد

 كلذ نع تنغأو - كدسس هللا مادآ اميتم تمحر ول :هريدقت فوذحم باوجلاو «دهب

 نوكي نأ اهقح ناكو ريمض انهه اهيلو دقو - دوجول عانتما الول (كالول) ةمدقتملا ةلمجلا

 هالولو ىالولو كالول اليلق ءاج نكلو (نينمؤم انكل متنأ الول) ىلاعت هلوق وحن عفر ريمض
 ربخلاو ءادتبالاب عفر رورجملا عضومو ريمضلل ةراج اهنأ روهمسجللا دنع مث «دربملل افالخ
 .هدعب ىتلا ةلمجلا ىهو ءالول باوج هدسم دنس: دقو فوذحم

 اولاق ذإ اوسكع امك عوفرملا نع ضوفخملا ريمضلا اوبانأ مهنكلو رت ال الول. :ليلخلا لاقو
 نكي ل هلصأو ماب موزجم كيو ىفن فرح مل (كي مل) انأكك تنآ الو تناك انأ ام
 - نكي ملو - نكي مسا وهو ميتملا ىلإ دئاعلا هيف رتتسملا ريميفلاو افيفخت نونلا تفذحف

 .هب قلعتي ةيابصللو هريخ (احناج) .الول باوج

 نم ديكوتلا نونو ضام وهو ديكأتلا نون هيف تلخد ثيح (نماد) هلوق ىف :هيف داهشتسالا
 هلهس ىذلاو) : ١18/١ ىنغملا ىف ماشه نبا لاق ؛ذاش ليلق ونهو «عراضللاو رمألا صاومخ 7

 © .(لعفأ ىنعمب هنأ

 . 77/7 ىنغملا ىف ماشه نباو «ةيفلألا حرش ىف ىئبطاشلا هركذ :ةعضاوم

 .87 دهاشلا ةنازخلا ىفو ءال2/7 عمهلا. ىف ىطويسلاو

 .سدسملا زجرلا نم ىهو . . جاجسلا نب ةيؤر هلئاف قفز

 (ادولمأ هب تءاج.نإ.تيزأ) : هلبقو

 تيأرأ هلصأ (تيرأ) « معانلا - ماللا مضو ميما نوكسو ةزمهلا مضب (دولما) :حرشلا

 .ىنربخأ :تيأرآ ىنعمو .فيفختلل هنم ةزمهلا تفذح

 : دوهشلا راضحإب تن ّرمآآ ماوقلا قيشر .اهجوزتي باشب هذه ثءاج نإ ىنربخأ -: ىنعملا
 - ال ىرضخلا لثم نأل ؛ةيرخسلاو مكهتلا هب دارم ىراكنإ ماهفتشالاو ؟هيلع اهحاكن دقعل

00 



0400 
 :" هلوق ىفو

 2 1 ملة اله رعا م م عومي هاش هلا
 اقويسلا اًندعب نرهاشأ افينح مكنع ىرعش تيل اي

 . ىنج نبا اهدشنأ

 مسا ىلع اهلوخدل لعفلا صاوخ نم نذإ ديكوتلا نون تسيلف :تلق نإف

 . لعافلا

 .©هرودنل هيلإ تفتلي ال امم لعافلا مسا ىلع اهلوخد :تلق

 .برعلا دنع رهاصي -
 نلئاق متنافأ هريدقتو فوذحم ادتبم ربخ (نلئاق) .ماهفتسالل ةزمهلا :نلئاقأ : بارعإلا

 ضوع لاثمالا ىلاوتل ةفوذحملا نونلاو نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل ةفوذحملا واولاب عوفرم
 لوعفم :(ادوهشلا) .لعاف ةعامجلا واوو رمأ لعف (اورضحأ) درفملا مسالا ىف نيونتلا نع
 أآدتبملا ةلمجو .لوقلا لوقم بصن لحم ىف لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو .هب

 .هب تءاج نإ :هلوق وه ىذلا طرشلا باوج مزج لحم ىف ربخلاو

 اهغوس «ةرورض وهو مسالا ىلع ديكوتلا نون هيف رعاشلا لخدأ ثيح :هيف داهشتسالا
 . عراضملا لعفلاب ماهفتسالا دعب عقاولا فصولا هبش

 - 1١5/١ ىنومشألاو .©هص ىطويسلاو «ىبطاشلا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .77 7/7 ىنغملا ىف ماشه نبا هركذ

 .سدسملا زجرلا نم وهو .جاجعلا نب ةيؤر هلئاق )١(

 هل تنطف اذإ ءىشلاب ترعش :سراف نبا لاق .رعشلا نم ىملع ىنعمب (ىرعش) :حرشلا

 ىنعي هعفرف هاضتنا هفيس رهش نم (نرهاشأ) رخآ ناعم هلو ءانهه ملسملا وه (فينحلا)

 .هدمغ نم هزربأ

 ريبعتلا اذه هيف درو مالك لك ىف ىضرلا دنع ابوجو فوذحم تيل ربخو .هيلإ فاضم

 .ىرعشل لوعفم ماهفتسالا اذهو .دهاشلا تيب ىف امك ماهفتسا هذعب ءىجي نأ طرشب

 .فوذحم ءاذن فرحب مخ رم ىدانم : (افينح) . ءابلا

 . حوضولا ةياغ ىف ىقابلا بارعإو
 .امهلو انل هللا رفغ نابصلا ةمالعلا هعبتو .هيلع هقفاون ال امالك انه ىنيعلا ملكت دقو
 ةصتخم ىهو مسا وهو ديكأتلا نون هيف تلخد ثيح (نرهاشأ) هلوق ىف :هيف داهشتسالا

 .رمألاو عراضملاب

 . ىبطاشلاو كك/ا ىنومشألا : ةيفلآلا حارش نم هركذ : هعضاوم

 .(ىنعمو اًظفل عراضملا هتهباشم هذوذش لهسو) 87/١ نابصلا لاق (؟)

 و "51



 فرحلا زيمبام

 ._ هءيممر# .ه- م '

 ملو ىفو لهك فرحلا امهاوس

 فرح وهف لعفلا تامالع نم الو مسالا تامالع نم ائيش لبقي ال ام لكف

 :عاونأ ةثالث فرحلا نأ ىلع اهيبنت «فرحأ ةثالثب هلثم مث هل ةمالع ةمالعلا كرتف

 .(مل) وحن

 [لاعفالا تامالع ]

 :لاقف نيرخآلا نع اهنم دحاو لك هب زيمتي ام ركذي

 وهم مسا ىبم مولا ع ريو م

 مشيك مل ىلي عراضم لعف

 اهب ىفني ىأ (مل) ىلي "0(نأل) ءهلوبق عراضملا لعفلا ""ةمالع) :ىأ
 رسكب - (همشأ) وحنو «بيطلا تمش عراضم وهو (مشي مل) (مشي) ىف كلوقك

 نومضيو «ىضاملا نيع نوحتفي ةماعلاو عراضملا ىف اهحستفو ىضاملا ىف - نيعلا
 . عراضملا نيع

 «ءليقامك سيلو ''”اطخ وهو :؟هيوتسرد نبالاق

 .(نأك) ب ىفو ج ءأ 2( ..(تامالع) ١ ىفو ج ءب )١(

 ؛ردقلا ليلج ايوحن ناكو .ىوحنلا هيوتسرد نب رفعج نب هللا دبع نب دمحم وبأ وه (9)

 . داشرإلا :اهنم ةدوجلا ةياغ ىف فيناصت هلو ؛ةغللاو وحنلا ىف نييرصبلل راصتنالا ديدش

 ها417/ ةئس هتافو نيح ىلإ دادغب نكسو .دودمملاو روصقملاو «حيصفلا حرشو ؛وحنلا ىف
 .ةرجهلا نم ةثامثالثو .نيعبرأو عبس

 . (اهب قطنلا ىف ةماعلا هيوتسرد نبا ةئطختب ةربع الو)١/١2:4 ىنومشألا لاق (5)

 ةذهذل 000 0



 ”ِبوقعيو ؟"”ىبارعألا نباو ''ءارفلا اهاكح ةغل وه لب

 .مهريغو

 :لاقف ىضاملا ةمالع ركذ مث
 .٠ 3 20035 - هم

 رم اتلاب لاَعْفألا ئضاَمو

 نأ لمتحيو «ةنكاسلا ثينأتلا ءات ىهو ''”(اهركذ) مدقتملا ءاتلاب لعفلا زيم ىأ

 لعفلاب ةصتخم امهيتلك نأل. «تتأ ءاتو تلعف ءات : ىأ نيءاتلا عومجم ديري

 .زيمتف هتزيمو (*”(راتماف) هتزم لاقي .هرام نم رمأ (زمو) «ىضاملا

 ٠ يأ مالا اعف - .8 2 ٠

 مهف رمأ نإ رمألا لعف نونلاب مسو
 طرتشي لب ءاقلطم ال «ديكوتلا نون ىهو ةمدقتملا نونلاب رمألا لعف مّلعو ىأ

 نإف ءرمأ لعف وهف .رمألا مهفيو «نونلا لبقي هنإف (لبقأ) وحن ءرمألا .ىنعم ماهفإو

 ناك هنال :ليق .«كلذب بقل «ءءارفلاب فورعملا ىفوكلا ىمليدلا دايز نب ىيحي ايركز وبأ وه )١(

 ناكو ىئاسكلا دعب وحنلاب نييفوكلا ملعأو ةيبرعلا ىف امامإ ءارفلا ناكو .مالكلا ىرفغي

 باتك : هفيئناصت نمو .هدالوأ ىبرم هذخمتاو نومأملاب لصتاو ؟دادغبو ةفوكلا نيب ددرتي

 .دودمملاو روصقملاو ؛برعلا نع عمس امو وحنلا لوصأ هيف عمج دقو «وحنلا ىف دودحلا

 .ةرجهلا نم نيتئامو عبس 7١17 ةنس ةكم قيرط ىف ىفوت .كلذ ريغو

 الو اليلق نانسحي ال ةديبع ابأو ىعمصألا نأ معزي ناكو ؛رعشلاو ةغللاب املاع ايوحن

 ءاهز هسلجم رضحي ناكو ىبارعألا نبا تدهاش :بلعث لاق . جرعأ لوحأ ناكو ؛اريثك

 ام ةنس ةرشع عضب هتمزلو :لاق .باتك ريغ نم بيجيو هيلع أرقي وأ هلأسي لك ناسنإ ةثام

 . طق اباتك هديب تيأر

 .نيتئاملا دعب نيثالثو ثالث ه 777 ةنس لبقو 77١ ةنس ىأر نم رسب تام

 «نييفوكلاو نييرصبلا نع ذخأ .نآرقلا ملعو رعشلاو ةغللاب سانلا ملعأ نمو «نييفوكلا

 رعشلا ىناعمو وحنلا ىف ةريثك فيناصت هلو لكوتملا دالوأ بدأو «ميلعتلل دادغبب ماقأ دقو

 .نيتئامو نيعبرأو عبرأ ه4 ةنس ىفوت .برعلا نيواود ريسفتو

 . (زامئاف) ج ىفو ب لأ (0)

 0 اطل



 لعف وأ (نلعفت له) وحن عراضم لعف وهف رمألا مهفي ملو «نونلا "”ظفللا لبق

 ىلع ىنعملا يف رمأب سيلو رمألا ""ظفل) هظفل نإف «(ديزب ناسحأ) وحن بجعت
 م

 .""حصألا

 رمألا ىنعم ىلع ظفللا لد نإو .«”ردان ديكوتلا نونب بجعتلا لعف ديكوتو

 (رادلا دبع ىئب اربص) وحن "”(ردصم) امإ .”(مسا).وهف .ديكوتلا نون لبقي ملو

 :هلوقب راشأ اذه ىلإو «لعف مسا امإو

 نبا اس عض سلو سام < ل نيم < 9

 لهيحَو هص وحن مسا وه هيف لَحَم نونلل كي مَل نإ رمألاو

 لبقي تكسا نكلو '"'(رمألا ىنعم هنم مهفي) امهالكو تكسا ىنعمب (هصف)

 ىنعمب لهيحو لعق مسا وهف : : . اهلبقي ال هضو 000 نونا

 .(رمعب لهيحف نوحلاصلا ركذ اذإ) ٠ هنمؤ 0 5 (ديزب لهيحو)

 هذه نكلو ءرمألا ىنعم ماهفإ ىف «لجعو مدقو لبقأو لهيح «؟تواست دقف

 ىنعمب) لعف مسا ىهف ءاهلبقت ال لهيجو' كاسب يه نونا لبرتت اال

 ل ”(ىض

 .جاوب فقز

 ١١7/7. ليقع نبا ه.أ .رمألا ال بجنعتلا هانعمو رمأ لعفف :لعفأ امأو (')

 لوبق ىف مالكلاو ءذاش بجعتلا لعف ىلع نونلا لوخد نإ) 59/١ نابضلا خيسشلا لاق (5)

 ”ءاذوذش اهب امهديكأت دورول ىضاملاو لعافلا مسا ركذ هيلع ناك الإو اسايق نونلا ةملكلا

 .هأ «بجعتلا لعف كرت بسانملاف

 جءأ (0)

 . .(هردصم) ب أ ىفو ج (5)

 بن أ 7

 .'.(نونلا) ب ىفو أ ()

 .(تواس) ج ىفو .باءأ (9©)

 )٠١(ب.



 هانعمب ىذلا لعفلا مسا نيبو هنيب ةقراف (مل) ىهو عراضملا ةمالع نأ ملعا مث

 (مل) لبقت ال (فأ) نكلو '"'(عراضملا) ىنعمب امهنإف (رجضتا) و (فا) وحن
 لعفلا مسا نيبو هنيب ةقراف ءاتلا وهو ىضاملا ةمالع كلذكو ءاهلبقت (رجضتأ)و

 لبقت ال تاهيه نكلو "'ىضاملا) ىنعمب امهنإف (دعبو) (تاهيه) وحن هانعمب ىذلا
 .حضاو اذهو ءاهلبقت دعبو ثينأتلا ءات

 .ب (0)



 ىتبملاَو بزعم لا
 مدقي نأ كلذل بجوف «ءانبلا نم قتشم ىنبملاو «بارعإلا: نم قّتشم برعملا

 وأ لاجأ وأ نابأ :ىأ ءبرعأ ردصم ةغللا ىف بارعإلاف «ءانبلاو بارسعإلا نايب

 ةتس هذهف .ةيبرعلاب ملكت وأ «هداسف وهو ءىئشلا برع 0 ء23(لرأ وأ د ريغ وأ) نسج

 . ناعم

 ىضتقم نايبل هب ءىج ام بارعإلا :هلوقب ليهستلا ىف ىف هدو «نيققحملا ىلإ هبسنو

 , "ها .فذح وأ نوكس وأ فرح وأ ةكرحلا نم لماعلا

 هيوبيس لوق وهو هيلع لئالد ىه امنإ تاكرسحلاو «ىونعم هنأ :ىناثلاو

 رخاوأ رييغت بارعإلا :مهلوقب هودحو « نيرخاأتملا نم رسيثكو "””ملعأالا رايتخاو

 ىلإ برقأ لوألا بهذملاو ءاريدقت وأ اظفل اهيلغ ةلخادلا لماوعلا فالتخال ملكلا

 (؟9باوصلا

 .توبثلا اهب داري "”(ةفص ىلع) ءىش ىلع ءىش عضو :ةغللا ىف ءانبلاو

 نايبل هل هب ءىج ام :هلوقب ليهستلا ىف هذح دّقف :حالطصالا ىف امأو

 نم اصلخت وأ) القن وأ اعابتا وأ ةياكح سيلو «بارعالا :هبش نم لماعلا ىضتقم

 .ىظفل وه اذه ىلعف "”(نينوكس

 . (لارأ وأ كلذ ريغ وأ) ب أ ىفو ج )١(

 ْ .7ص ليهستلا (؟)
 ةيبرعلاب املاع ناك «ىرمتنشلا ملعالاب فورعملا .ىوحنلا ىسيمع نب ناميلس نب فسوي وه (7)

 اهئاملع نع ذخأو ةبطرق ىلإ لحر .اهطبضو اهناقتإب اروهشم اهل اظفاح .ءراعشألا ىناعمو
 .هتعمس تدعبف .:هئامر ىف ةلحرلا هيلإ تراصو

 ريغو لمجلا دهاوشو « هيوبيس دهاوش حرشو « ىجاجزلل لمجلا جرش :هتافلؤم نمو

 .ةئامعبرألا دعب نيعبسو تس ه: 59/5 ةنس ةيليبشأب تام .كلذ

 نال ابارعإ سيل لوألا: رييغتلا نأ ىضتقي ىناثلا بهذملا نال) ١4/١ ىنومشألا لاق (5)

 "ما (هكللع سيئو لعب فلضخت مل لماومل

 :ج ءأ )2(

 03١ ص ليهستلا (3)



 .لالتعا الو لماع ريغل انوكس وأ (0ةكرح ةملكلا رخآ موزل وه : ليقو

 :لاق مث 'ىونعم وه اذه-ىلعف
 0 ريبدسأ هسا يف هس بو ريب ولا
 ىندم فورحلا نم هبشل ىنيمو برعم هنم مسالاو

 ءامهنيب ةطساو الو « ىنبم مسقو برعم مسق :نامسق مسالا نأ ىنعي

 نبا هراتخاو «ةينبم الو ةبرعم ال «ةفوقوم بيكرتلا لبق ءامسألا نأ ىلإ موق بهذو

 . اهئانب ببس ىتأيسو ('”ةينبم اهنأ مظانلا بهذمو «"”روفصع
 .رصحلا مهفي ال (ىنبمو برعم هنم) هلوق :تلق نإف

 فرحلا هبشي مل ام وه برعملا نأو فرحلا هبشأ ام وه ىنبملا نأ ركذ امل :تلق

 .امهنيب ةطساو ال هنأ "”(هفرع)

 :تاهيبنت

 هنم ىنب امو «”"”(بارعإلا مسالا ىف لصألا نأل) برعملاب مظانلا أدب :لوألا

 .هلصأ نع ©” (هجرخأ) ببسلف

 ج أ )١(

 ) )1ىنومشألا عجار ١/219 7١.

 ىف ةيبرعلا ءاول لماح «ىليبشألا ىمرضحلا روفصع نب نمؤم نب ىلع نسحلا وبأ وه (9)
 -ناكو ءةعطاقمو ةرفانم امهنيب تناك مث «ةدم همزالو نيبولشلا نع ذخأ .سلدنألاب هنامر

 .وحنلا ريغ ىف غبني ملو ةعلاطملا ىلع سانلا ربصأ
 .عتمملا ىأ ءهقرافي ال نايح وبأ ناكو .فيرصتلا ىف عتمملا :اهنم ةريثك تافلؤم هلو
 . ةثامتسو نيتسو عست ه5319 ةنس ىفوت .وحنلا ىف برقملاو

 :لوقأ «5 5ص ١ج ىرضخ ها (ةلومعم الو ةلماع ال) اهنوك ىف ةلمهملا فورحلاب اههبشل (5)
 ريغ دارملا نأ ىلع هلمح ناكمإل ةطساولاب الوق سيل) روفصع نبا لوقو :حجارلا وهو

 هل ةلباق ىأ ءامكح ةبرعم اهنإ ةدورسملا دادعألا ىف ىرشخمزلا لوق قفاويف لعفلاب ةبرعم

 ١ج ىرضخ ها (اهيلع تلخد اذإ لماوعلاب اهرثأتو فرحلا هبش نم اهتمالسل تبكر اذإ

 .75ص
 .(ملع) ج .ءب ىفو ءأ (4)

 .(بارعإلا ىف لصألا هنأل) | ىفو جب ءب قفز

 . (هجارخإ) ج ءب ىفو أ (0)
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 ىلع لديل مسالا ىف هب ءىج امنإ بارعإلا نأ ءروهمنملا بهذم : ىناثلا

 ىف بصنلابو ىفنلا ىف عفرلاب (ديز نسحأ ام) مهلوقك هيلع ةروّتعملا ىناعملا
 كلذك الو ىناعملا هذه تسبتلال بارعإلا الولف ؛ماهفتسالا ىف:رجلابو بجعتلا
 ىف بارعإلا ناك كلذلف «هيناعم فالتخال .فلتخت لعفلا ةغيص نأل لاعفألا

 . هنايب ىتأيس امك .اعرف لعفلا ىفو الصأ مسالا

 لخد امئإو «ىناعملا نيب قرفيل لخدي مل بارعإلا نأ ىلإ ©”برطق بهذو
 .فقولاو لصولا نيب قرفيل

 .هبيس نايب ىلإ جتحي مل الصأ مسالا ىف بارعإلا ناك ا : ثلاثلا

 .هببس نايب ىلإ جاتحا لصألا فالخ ىلع مسالا ىف ءانبلا ناك امو

 ههبش وه امإ مسالا ءانب ببس نأ ىنعي (ىندم فورحلا نم هّبسشل) :لاقف

 نوكو «فرصلا عنم ببس وه لب هدنع ءانبلل اببس سيلف لعفلا هبش امأو «فرحلاب

 .هيوبيس بهذم رهاظ وه هدحو فرحلا هبش وه .ءانبلا ببس

 ىضتسقي ضراعم هضراعي مل اذإ مسالا ءانب ىضتقي امنإ فرحلا هبش نإ مث
 برعأو فرحلا هبش ىغلأ بارعإلل ""ضتقم "”(ضراعم) هنضراع نإف «هبارعإ
 . لصألل ةيعاد هنإف بارعإلا ىضتقمل احيجرت مسالا

 ابرقم نوكي ال هبشلا نإف «برقم :ىأ (ىندم) :هلوسقب راشآ كلذ ىلإو

 نكي مل ءانبلا عنمي ام هضراع نإف «ضراعم هضراعي مل اذإ الإ فرحلا نم مسالل

 ىف ىهو «ةيماهفتساو ةيطرشو ةلوصوم نوكت اهنإف (ىأ) كلذ لاثم ءابرقم ذئتيح
 اهموزل فرحلل اههبش ضراع نكلو «اهتاوخأك فرحلل ةهباشم لاوحألا هذه

 .تبرعأف ةفرعملا عم (ضعب) ىنعمبو ةركتلا عم (لك) ىنعمب اهنوكو ةفاضإلل

 )١( «هيلإ جلدي ناكو هيوبيس مزال «ءبرطقب فورعملا ىوحنلا ىلع وبأ رينتسملا نب دمحم :وه :

 نب ىسيع نع ذحخأو هب بقلف «ليل برطق الإ تنأ ام :لاقشض هناي ىلع هآرأ جر اذإف

 ؛ةغللا ىف بيرلا «وحنلا ىف للعلا :فيناصتلا نم هلو .ورمع ٠ ريغو .ءنآرقلا زاجمو

 نيتئاملا دعب تس ه٠ " ماع دادغبب ىفوت - كلذ

.1)( 

 .(ىضتقم) لصالابو (؟)

14 



 ىراقتفاو ىلامعتساو ىؤنعمو ىعضو :عاونأ ةسمخ فرحلا هبش نأ ملعا مث

 .ىلامهإو

 :هلوقب ىعضولا ىلع هبن دقو
 2502 21 أ 0020

 عضولا ىف نيفرح وأ دحاو فرح ىلع مسالا نوك :ىعضولا هبشلاب دارملا

 امهو ءامهيلإ دانسإلا ةحص ليلدب نامسا امهنإف انو ءاتلا امهو (اًنَتْئِج ىمساك)

 . . عضولا ىف نيفرح ىلع (ان) و عضولا ىف دحاو فرح ىلع (ءاتلا) نأل ناينبم

 2"”(ىلع) وأ ءاجه فرح ىلع عضوي نأ «فرحلا لصأ نأل ؛فرحملا كلذب اهباشف

 0 .ءاجه ىفرح

 ام امأو «ءءانبلا قحتساف «فرحلا «"”عضو) هعضو هباسش دقف ةثالث نم لقأ ىلع

 هل نأل ؛برعم وهف .؛مدو دي ءوحن فذح هيلع أرط مث نيفرح نم رثكأ ىلع عضو
 . عضولا ىف ائلاث

 :هلوقب ىونعملا ىلع هبنو
 20 2 0 ا ممم

 انه ىفو ىتم ىف ىونعملاو

 ريصيف فورحلا ىناعم نم ىنعم مسالا َنَمِضتي نأ :ىونعملا هبشلاب دارملا
 . فرحلا ىنعمل اًيدؤم

 هنإف (ىتم) وحن لمعتسم فرح ىنعم نمضتي نأ امهدحأ :نابرض كلذو

 لكلو ؟؟”اطرش عقو اذإ طرشلا ىنعمو ")اماهفتسا عقو اذإ) ماهفتسالا ىنعم نمضم

 طرشلا فرحو ةزمهلا ماهفتسالا فرحف . لمعتسم فرح طرشلاو ماهفتسالا نم

 (00(نإ

 .با(أ(١)

 .ب أ (90)

 .جا اب فرق

 ةزمهلا ىنعم اهنمضتل ةينبم ىهف .مقأ مقت ىتم :لثم طرشلاو ؟موقت ىتم لثم : ماهفتسالا (5)

 . ١5ص ١ج ىنومشأ ها .ىناثلا ىف نإ ىنعمو لوألا ىف

 جا ءب (60)

21 2 



 مل نإو اهريغب قيلت ال ىتلا فورحلا ىناعم نم ىنعم نمسضتي نأ :ىناثكو
 ىنبف ناكملا ىلإ ةراشإ مسا هنإف (انه) وحن لمعتسم فرص ىنعملا كلذل نكي

 ىناعم نم كلذ ريغو باطخلاو هيبنتلاو هيبشتلاك هنا «ةراشإلا ىنعم هنمضتل

 .اهيلع لدي فرح ةراشؤلل عضوي ملو .فورحلا

 . 9(نيلاثمب) مظانلا راشأ نييرضلا '”(نيذه) ىلإو

 ٠ :هلوقب ىلامعتسالا ىلع هبنو

 ثا الب ب لعفلا نع ةباينكو 00

 عم نوكيو .هلمع الماع ىأ «لعفلا نع ًابئان مسالا: نوكي نأ :هتقيقحو

 وحن لاعفألا ءامسأ كلذب دارملاو ءالحم الو ًأظفل ال لماوعلاب رثأتم ريغ كلذ

 ”لماوعلاب رثأتت الو اهلمع لمعتف اهلاعفأ نع ةبايثلا مزلت اهنإف «لازن»و «كارد»

 لمع لمعت اهنإف ءاهتاوخأو نإ ىنعأ .لعفلا لمع ةلماعلا فورحلاب اههبشل تينبف
 فورحلا هذه لامعتسا لاعفألا ءامسأ تلمعتسا املف 9(2لماوعلاب رثأتت الو لعفلا

 الحم الو اظفل ال لماوعلاب رثأتت ال لاعفالا ءامسأ نأ نم ركذ ام
 ىف هبسنو مظانلا ىنب هيلعو هقفاو نمو شفخالا نسحلا ىبأ بهذم وه
 هللا ءاش نإ هعضوم ىف كلذ نايب ىتأايسو ءروهمجلا ىلإ ''”حاضيإلا

 ْ , © ىلاعت ْ 2(

 .(اذه) ب أ ىفو ءج ()

 .(نيلاثملاب) ج ىفو . (0)

 مها «لماع امهيلع لخدي الو ىجرتأو ىنفأ نع ابل امهنأ ىرت الا) لعل تيل الثمف

 7١/١. ىنومشأ

 . ىسرافلا ىلع ىبأل وحنلا يف باتك وه :حاضيإلا.(8)

 ىلع ءانب اهيف اهريغ لمعي الو لاعفألا نع ةباين لمعت - لاعفالا ءامسأ ىأ - اهنإف (0)

 7١/١. ىنومشأ .بارعإلا نم اهل لحم ال لاعفآلا ءامسأ نأ نم حيحصلا

 0 وسل



 هلوقك .هلعف نم الدب عقاولا ردصملا نم (رئأت الب) هلوقب زرتحاو

 ©”(لماعلاب) رثاتيو لعفلا نع بوني هنإف "4611 باقّرلا برضف ط :ىلاعت
 لمع) لمعي امم هوحنو لعافلا مسا كلذكو .فرحلا هتهباشم مدعل برعأف

 .رثآتيو "0(لعفلا

 . (الّضأ راقتفاكو) :هلوقب ىراقتفالا ىلع هبنو

 نم اهوحنو (ىذلا) '؟”(راقتفاك) موزللا ىلإ ارقتفم مسالا نوكي نأ :هتقيقحو

 ةلمجب ةفوصوملا ةركنلا راقتفاك امزال راقتفالا نكي مل نإف «ةلمج ىلإ تالوصوملا
 . (الّصأ) :هلوقب راشأ اذه ىلإو :مزالب سيل هنأل ءانبلل اببس نكي مل اهتفص ىلإ

 فورحلاك .لومعم الو لماع ريغ مسالا نوكي نأ وهف :ىلامهإلا هبشلا امأو

 اههبشل ةينبم اهنإف ءروسلا حتاوفك «بيكرتلا لبق ءامسألا كلذ لثمو «ةلمهملا

 .ةلومعم الو ةلماع ال اهنأ ىف ةلمهملا فورحلاب

 ةبرعم اهنإ :لاق نملو «ةفوقوم اهنإ لاق نمل افالخ .مظانلا بهذم اذه

 . ”امكح

 .هركذي ملف سماخلا عونلا اذهب لخآ دق :تلق نإف

 ةرعشم اهنإف (ىعضولا هبشلاك) :هلوق ىف هيبشتلا فاكب هيلإ راشأ دق :تلق

 1 1 :لاق مث رصحلا مدعب

 اًمسو ضرأك فرحلا هبش نم 2 اًملس دق ام ءاممألا برعمو

 .رثؤملا فرحلا هبش نم ملس ام وه ءامسألا نم برعملا نأ ىنعي

 .دمحم ةروس نم  ةيآلا نم )١(

 . (لماوعلاب) ج أ ىفو «ب(؟)

 .:ج ءك 5

 .(ىراقتفاك) لصألابو (5)
 ظفل نوكي نأ وهو «ىظفللا هبشلا هامس اسداس اعون ىربكلا ةيفاكلا ىف كلام نبا دازو (5)

 - ظفللا ىف «اشاح» تهبشأ اهنإف «ةيمساللا «اشاح» لثم كلذو «فرح ظفلك مسالا

 .7؟/١ ىنومشألاو 2١5/١ ليقع نبا ها .ةينبم الو ةبرعم ال ىأ :ةفوقومو
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 وهو نيلاشمب برعما لثم مث :نيمسقلا ىف مسالا راصصحتا ملع انه نمو

 .©9ةتسلا مسالا تاغ "'”(ىدحإ وهو) «امس»

 هبارعإ ردقي امو ضرأ) وحن هبارعإ رهظي ام برعملا نم نأ ىلع كلذب هبنو ش

 .امس ("9(وحن

 ك0 و 7

 ايرع نإ ًاعراضم اوبرعأو اينب ىضمو را لعقو
 2 اجف) ءانبلا هلصأو «برعمو ىلئبم |: :نيمسق ىلع اضيأ لعفلا نأ ىنعي

 . لصألا قفو ىلع ىضاملاو رمألا

 مال لوخدو صيصخستلاو !اهبإلا ىف مسالاب ههبشل برعأ هنإف عراضملا امأف

 . ءادتبالا

 لعب تلخد . "(اهنإف) ءادتبالا مال امأو .طقف نيلوألا ىف هتهباشمل : ليقو

 اهوحنو نيسلا هتصصخ امك .لاحملاب عراضملا صيصخمتل بارعإلا قاقحتسا

 .لابقتسالاب

 . هتائنكسو لعافلا مسا تاكرجح ىلع هنايرج هبشلا هوجو ىف مهضعب دازو

 امهنم الك نأ ىف مسالاب هتهباشمل برعأ امنإ ءعراضملا نأ فنضملا هيلإ بهذ ىذلاو
 كمسلا لكأت ال» كلوقك ةدحاو ةغيص ىلع بقاعتت ناعم بيكرتلا دعب هل ضرعي

 اذإ هبصنبو امهنم "”(دحاو) لك نع ىهنلا ديرأ اذإ برشت مزجب «نبللا برشتو

 - .افنأتسم

 مضب - مضب مس مضب - مس نيسلا اًمسو اهرسكو نيسلا مضب و ءاهرسكو ة ةزمسهلا ١ ؟ىهو (5)
 79/١. ليقع نبا ها .اهرسكو

 :(انإف) ج أ ىفو ءس(6ه)

00 , 



 ىف اكرتشا ةدحاو ةغيصب ىناعملا لوبق ىف نيكيرش لعفلاو مسالا ناك املف

 «هيلع ةروصقم هيناعم نأل .بارعإلا نع هينغي ام هل سيل مسالا نكل «بارعإلا

 . هناكم مسا ريدقت ''”(بارعإلا نع) هينغي دق عراضملاو

 ىنعم اذهو ءاعرف عراضملا لعفلا "”(ىفو) الصأ مسالا 2(ىف) لعج اذهلف

 امهنيب عمجلا نم ىلوأ امهنيب هتركذ امب عمجلاو :لاق .ليهستلا حرش ىف هركذ ام

 ةكرحلا ىف لعافلا مسا ةاراجمو ءادتالا مال لوخدو ءصيصختلاو ماهيإلاب

 ةهباشملا فاللخيي هلجأل بارعإلا ءىج اًمع لزعمب رومألا هذهب ةهباشملا نأل نوكسلاو

 اهتربتعا ىتلا

 0 0 :تاهيبنت

 ىف لصأ هنأ امك لاعفألا ىف لصأ بارعإلا نأ ىلإ نويفوكلا بهذ :لوألا

 ءامسألا ىف بارعإلا بجوأ ىذلا سبللا نأب ”(كلذ ىلع) اولدتساو .ءامسألا

 امك (نبللا برشتو كمسلا لكأت ال) وحن عضاوملا ضعب ىف لاعفألا ىف دوجوم

 .مدقت

 ةدارإ ىلع مزجلاو «ةرمضم نأب (برشتو) ىف بصنلا نأب نويرصبلا باجأو

 . "”عطقلا ىلع عفرلاو (ال)

 ىلإ جتحي ملو «ىناعملا ىلع ةلاد تناكل ةرمضملا لماوعلا ترهظأ ولف

 وه ''(راجلاو) بصانلاو عفارلا نأل «(اديز نسحأ ام) كلذك سيلو :بارعإلا

 . نسحأ

 متسا ريدقت بارعإلا نع هينغي دق عراضملا نأ نم فنصملا هركذ ام مدقتو .

 ةمدقتملا ةثالثلا ىناعملل لمتحم هنإف (ارمع حدمتو ءافجلاب َنعُت ال) :كلوقك هناكم

 .ج ب )١(

 .ج (0)

 .ج (9

.1)5( 

 وهو .ليقع نبا ها .لاعفألا ىف عرف ءامسألا ىف لصأ بارعإلا نأ نييرصبلا بهذم (5)

 5/١". ها (حيحصلا وه لوألاو) نييرصبلا بهذم دصق : ليقع نبا لاق . حيحصلا

 . مزاجلا ب أ ىفو ج (0



 ""مسا) عضو كلذ ىف بارعإلا نع ىنغيو .نبللا برشتو. كنمسلا لكأت ال :ىف

 .ءافحلاب نعت ال) لوقت نأ ؛وحنت عوفرللاو بوصتملاو موزنجلا نم دحاو لك ناكم

 حدم كلو ءافجلاب نعت ل 20و) (ًارمبع اخدام .ءافسجلاب نعت ال) (ورمع حدمو
 | 0 .©ورمع

 دجو هنأل ؛ مسالا نم بارعإلاب قحأ نعفلا نأ .«نيرخأتملا ضعب .نع ىكحو
 اذهو ءعرف وهف «.هتاذل ال *0(.ل) وهف مسالا فالخب هتاذب (9 وهف ببس رنيغب هيف

 . , "9فيعض لوق

 ةعراضملاو 85 راضم هتيمستب عراضملا لعفلا بارعإ ةلع ىلإ وزاشأ دق :ىناثلا
 : . ةهباشملا

 ىلإ وعدت ةرورض الو ."”ةعضارملا) نم ةبولقم ةعراضضملا نأ روفصع نبا معزو
 ٠ . ©فيراصتلا لماك ءانبلا نأل .«بلقلا ءاعدا

 ءرمألا امأو «ىضاملاو رمألا هيلع ''”(ىنبي) امل مظنلا ىف ضرعتي مل :ثلائلاو
 ىلع ىنب رخآلا حيحص ناك نإف ءاعراضم ناك ول هب:مرجني ام ىلع ىنبي هناف

 | .هرخآ فذح نوتلاب عقري ام وأ ءرجالا لع هناك ناد « نوكسلا

 مض عمجلا واو هب لصتا نإف هرب نكست 121 ثنؤم عمج وأ بطاخم

 .ج ب قفز . مسالا ب ىفو ج ءأ(١)

 ظ 14/١. ىنومشألا عجار ()
 .(اذهف) ب ءأ ىفو ج (4)

 .ج ب )0(

 دراوت امهيف بارعإلا ببس نأ نم تملع امل لطاب وهو) 657/١ نابصلا خيشلا لاق (5)

 .ها (ىناعملا

 . (ةعراضملا) | ىفو ج ءب (0)
 .(فرضتلا) ب ىفو ج ءأ 2

 . (ىتب) ب أ ىفو ج ()

 اب ل(

 م 508 /



 ةلصو ةفص هعوقو ىف عراضملا ىنعأ .فرعملاب ههبشل ةكرح ىلع ىنب امنإو «هرخآ

 ّصخ امنإو .رمألا ىلع ةيزم كلذب هل ناكف .كلذ وحنو ؟(الاحو) اطرشو
 عبرأ ىلاوتل ةهارك عوفرملا ريمضلا لاصتا دنع هرخآ نكسو ةفخلل ابلط ةحقفلاب

 .هلعف نم ءزجك لعافلا نآل ؟دحاو ءىشك امه نيئيش ىف تاكرح

 انمركأ) :وحن ىف لوعفملا نم لعافلا زييمت هببس امنإ :ليهستلا حرش ىف لاقو
 عفرلا ىف (انل) امهتاواسمل ليبسلا اذه نونلاو ءاتلاب لصتملاب كلس مث (انمركأو

 .همالك ىف هيلع فقوي اميف روهمجلا لوق فعضو «لالتعالا مدعو لاصتالاو

 هنأ «نييرصبلا بهذمف رمألا امأو « ىنبم ىضاملا نأ ىلع اوعمجأ : عبارلا

 .مدقت امك ىنبم

 امهدنع وهو ةردقملا رمألا مالب موزجم برعم هنأ ىلإ نويفوكلا بهذو

 نون هب لصتي الأب طورشم عراضملا بارعإ نأ ىلإ راشأ مث .©)عراضملا نم عطتقم

 :هلوقب ثانإلا "”(نون) الو ديكوتلا
 هدش ,.» ها و - 0

 ننف نم نعريك ثاّنإ نون نمو رشابم ديكوت نون نم
 نون عراضملاب لصتا اذإف ءامهنيب زجاح ريغ نم لعفلاب لصتمل رشابملاب دارملا

 ام :وهو رشابملا ريغ نم زرتحاو «َنْبَهْذَت له» وحن حتفلا ىلع ىنب رشابملا ديكوتلا

 وحن ًاريدقت وأ ًاظفل ةبطاخم ءاي وأ ةعامج واو وأ نينثا فلأ لعفلا نيبو هنيب لصف

 .نلعفت لهو نلعفت '”(له) و «نالعفي '””(له)

 ةرسكلاو ةمضلا تيقبو نينكاسلا ءاقتلال ءايلاو ''(فلالاو) واولا تفذح

 .فذح ام ىلع اليلد

 .ب(')

 نم ةعطق مهدنع (هنأل) برضتل.هلصاو ةردقملا رمألا مالب موزجم (برضا) ءمهدنع )١(

 موزجملا ريغب سابتلالا فوخ ةعراضملا فرح مث افيفخت ماللا تفذحف اهب موزجملا عراضملا

 ىلإ ليمأو ء7””/١ ىرضحخ ها اهيلإ جايتحالا دنع لصولا ةزمهب ىنأب 9 . فقولا دنع

 جا أ )0(

 .ج أ ()
 د

 م اوكن



 .هرشابت مل نؤنلا نآل ؛برعم.هوحنو اذهف
 ءاهعم هبيكرتل ىنب ديكوتلا نونب دكأ اذإ ةمضلاب .هعفر ناك امه نأ :طظباضلاو

 برعلا نأل ؛بيكرتلا مدعل نبي مل ""(ديكوتلا نؤتب) دنكأ اذإ نوثلاب هعفر ناك امو
 . "ءايشأ .ةياللث بكرت دل

4 ٠ 

 روهشملا وه هريغو رشابملا نيب ديكوتلا نون ىف ليصفتلا نم مظانلا هيلإ بهذ ام
 , ©9اقلطم بارعإلا ىلإ موق بهذو ءاقلطم ءانبلا ىلإ ةفئاطو نشفخألا بهذو ءروصتملاو

 دييقتلا 03 ةجاحلا مدعلا قلطا كلذلف ؛ةرشابم الإ نوكت دام تنل نونامأآو 03
 ا

 المح ىئبم هنأ هيوبيس بهذمو ..فالخ تقلا نوت عم هقانس هييس ىفو

 0-0 .ليهستلا حرش ىف هححصو اهب لصتملا ىضاملا ىلع

 سلو فالخ السب ىنبمف ثانإلا نوني لصتملا مأو : اي سلا

 ضرع ام هروهظ ع عنم ردقم مهدنع بارعإلاو 0 5 9-3 (ةعلط نباو ٠ «هيوتسرد

 . ”ىضاملاب هبشلا نم هيف

 نس 1601

 نأ بيجأو حتفلا ىلع اهعم فصرولا ءانبب .دراب ءام ال :هلوق ىف اهوبنكر مهنأب ضرتعا (؟)

 ىلع ساقي الو «دحااولا ءىشلاك اهلعجو فصولاو فوصوملا بيكرت دعب تلخد امنإ (ل)

 نابص ها ديكوتلا نون لاخندإ مت «لعافلا عم لعفلا بيكرت انه ىعدي .الق:هريغ «ال) باب
 .ةهال/١

 70/١. ىنومشالا عجار فش

 ةيبرعلاب املاع ناكو .ىقلاملا ىسلدنالا ىليهسلا هللا دبع نب نمحرلا ديسع .مساقلا وبأ وه (4)
 فئصو .امدقم ايوحن .ةياردلاو ةياورلا نيب اعماج « كلذ ىف اعراب «تاءارقلاو ةغللاو

 ارعاش ناكو .مانملا ىف ىبنلاو هللا ةيؤر ىف ثحب هلو «ةريسلا حرش ىف فنالا ضورلا

 .ه0ه/١8 ةنس شكارمب ىليهسلا ىفوتو .اديجم

 7/١. ىرضخ ها (هنم اءزج نوئلا ةروريص ىف) (0)



 :لاقف فرحا ىلإ ")لقتنا مث
 20 م ْ

 ال فرحلا نأل :اولاق بارعإلا ىضتقم هيف سيل ذإ «هيلع عمجم رمأ اذه

 . بارعإلا ىلإ (هب) جاتحي ام ىناعملا ىف هيلع "'بقاعتي الو) فرصتي
 .(نم) وحن ةريثك ناعمل نوكي ام فورحلا نم نأب :ضرتعاو

 سيل دحاو ىنعم ىلع لديل لصألا ىف هب ءىج امنإ :فرحلا نآأب :بيجأو
 . ريغ

 انكسي نأ ىنبملا ىف لصألاو :هلوقو

 ىلع ىنبي نأ ءفرحملاو لعفلاو مسالا نم ىنبم لك ىف لصألا نأ ىنعي
 بجوف ةكرحلا مدع لصألا نال ؛ببسل الإ هنع لدعي الف فخأ هنأل «نوكسلا

 . ةكرحلا ىلإ لدعيف عنام هنم عنمي مل ام هباحصتسا

 مضو رسك وذو حتف وذ هنمو :لاق مث

 نأ كلذب ملعف حمض بحاصو رسك بحاصو حتف بحاص ىنبملا نمو : ىأ

 وهو فقوو حتفو رسكو مض : ةعبرأ ءانبلا عاونأ نأو ءماسقأ ةعبرأ ىلع ىنبملا

 .نوكسلا

 :تاهيبنت
 ةكرح ىلع «؛(هنم) ىنب امف نكسي نأ ىنبملا ىف لصألا نأ ررقت دق :لوألا

 . هلجأل لصألا كرت ببسلف

 .(سمأ) :وحن نينكاسلا ءاقتلا لوألا :ةسمخ ةكرح ىلع ءانبلا بابسأو

 . تارمضملا ضعبك دحاو فرح ىلع ةملكلا نوك : ىناثلاو

 )١( (لقنلا) ب أ ىفو ج .

 .(بقتعي الو) ج ىفو (بقعتي الو) | ىفو ب (0)
 .ب (9)

 .أ (5)



 ءابو) ءادتبالا مالك اهب ''"(أدبي) نأل ءةضرع ةملكلا نوك :ثلاشلاو

 . 7(رملا

 .(لوأ) وحن "”(نكمتلا) ىف لصأ اهل ةملكلا نوك : عبارلاو

 ىلع ىنيف عراضملا هباش ؟؛(هنإف) (برض) وحن برعملاب هبشلا :سماخلاو
 .قبس امك حتفلا

 : ةتس ةحتفلا بابسأف «بابسأ تاك رجلا ضعبب ىئبملا صيصختتل : ىناثلا

 .«نيأ) وحن فيفختلا بلط درجنم : لوألا

 .(كبلعب) وحن ثينأتلا ءاه 0*2(فنتكا امب) اهلخم هبش : ىناثلا

 . (نايأ) وحن فلآلا .ةرواجمم :ثلاثلا

 مسا 4ك اضم ””(ميخ رق) (راضم اي) وحن "(لصآلا) ةكرح اهنوك : : عبارلا

 . لوعفم

 .(وِرمعل ديرلاي) وحن ةدحاو ةاذأ ىنعم نيب .قرفلا : سماخلاو

 . 4 مايتإلا :سداسلاو

 :ةعبنم ةرسكلا بابسأو

 .(سمأ) وحن نينكاسلا ءاقتلا :لؤألا

 .همالو رجلا (ءاي) وحن لمعلا ةسناجم : ىناثلاو

 .ج أ(

 .(نيكمتلا) ب ىفو ج ل ف

 1 .(هنأل) ب ىفو ج 1(

 .ج اب ففز

 . (ميخفت) ب ىفو ج ءأ (0

 .(رراضم) لصألا ىف.(6)

 زجاح نكاسلاو ةنكاس امهنيب ءايلا نال .فاكلا ةكرحلا اعابتإ حتفلا ىلع تينب ءفيك وحن (9)

 . 767/79 ىتومهشأ ها .نيصح ريغ

4-"” 0 



 مال ىلع المح ترسك اهنإف ءرمألا مال :وحن لباقملا ىلع لمحلا :ثلاثلاو

 .ءامسألا ىف اهتريظن لاعفألا ىف اهنأل ءرجلا

 .(تنأ) وحن ثينأتلاب راعشإلا : عبارلاو

 . لعاف مسا (راضم ميخرت (راضم اي) وحن لصألا ةكرح اهنوك :سماخلاو

 مال نيبو اهنيب ًاقرف ترسك .رجلا مال وحن نيتادأ نيب قرفلا :سداسلاو
 .(دبع ىسوملا وحن ىف ءادتبالا

 . 9 عابتإلا : عباسلاو

 :ةتس ةمضلا بابسأو

 اهتريظن نإف «(نحنك) اهتريظن ىف واولاك ةملكلا ىف نوكت نأ :لوألا
 .(وه)

 ."0(موقلا) اوشخا :وحن كلذك هيف ىه امب ىنبملا هبش :ىناثلا

 .(دعبو لبق) وحن بارعإلا لاح ةملكلل نوكي الآ :ثلاثلاو

 . (ديز اي) وحن بارعإلا لاح مضلا هل نوكي ال امب ىنبملا هبش :عبارلاو

 ردصم '*”(ججاحت) ميخرت (جاحت اي) وحن لصألا ةكرح اهنوك :سماخلاو

 .هب ىمس اذإ .جاحت

 . ””عابتإلا :سداسلاو

 ًايلاغ هنع لدعي ال «هتفخل حتفلا هقحف نينكاسلا ءاقتلا ريغل كرح ام نأ ملعاو

 .ذاش وهف اذه نع جرخ امو «ةروكذملا بابسألا نم ببسل الإ

 ءدحاو لاؤس هيفف «نوكسلا ىلع ىنب اذإ مسالا نأ قبس امم مهف دق :ثلاثلا

 . لصألا هنأل ؛؟؟نكس مل لاقي الو ؟ىنب مل

 : ةلئسأ ةثالث هيفف ءةكرحلا ىلع ىنب اذإو

 .رراضم لصالا ىف )١(

 757/١. ىنومشأ . ةثنؤملل ةراشإلا ىف - رسكلاب - هتو هذ وحن )١(

 .ذنمك (60) . (جاحت) ج ءأ ىفو ءس() .(مويلا) أ ىفو ج ءب (6)

 0 نا



 ىلع اينب نإو ءامهيف لاؤس الف نوكسلا ىلع اينب نإف ..فرحللاو لعفلا امأو

 1 :نالاؤسف ةكرحا

 . "”اذك ةكرحلا تناك ملو ؟اكرح مل
 ىماعا < 00 ع ١

 مك نكاسلاو ثيح سْمأ نياك :هلوقو

 فرح لوخدل مْسا وهو «حتفلا ىلع ىنب امل لاشم (نياف) ىنبملا عاونأل ليثمت

 ىف ةيطرشلا نأ ىنعمو ءماهفتسالا ىف ة ةزمهلا ىنعم هنمضتل ىعبو «هنيلع رجلا

 امل لاثم سمأو 0 ريجو . ةرسكلل اًفيفخت حتفو 2"2”(نينكاسلا ءاقتلال كرحو) « طرشلا

 وحن ىف هيلع فيرعتلا فرحو رجلا فرح لوخدل مسا وهو ءرسكلا ىلع ىنب

 فرح ىنعم هنمضتل زاجحلا لهأ دنع ىنبو «هيلإ دانسإلا ةحصلو (سمألاب)

 لصأ ىلع رسكو نينكاسلا ءاقتلال كرحو «.ةرهاظ ةادأ ريغب ةفرعم هنأل «فيرعتلا

 0 .امهئاقتلا

 ىمس (؟(امب هبش) امنإف لاح لك ىف (سمأ) رسك نم :ىليهسلا لاقو

 امل لاثم (ثيحو) «ىئاسكلا نع ءاذه نم ””(وحن) ىكخم ريسصض هيفو «لعفلاب
 (" « تجرخ ثيح نمو وحن ىف هيلع (نم) لوخدل مسا وهو ءمضلا ىلع ىنب
 رهشأ ىلع مضو .امزال راقتفا ةلمج ىلإ هراقدتفال ؛"”سعقف ريغ .دنع ىنبو

 درفملا ىلإ ةفاضإلل ةقحتسم (تناك اهنأ) هبشلا هجوو «تاياغلاب ههبشل .تاغللا

 .ةفاضإلا (دعبو لبق) تعنم امك .كلذ 5 :تعنمف ءاهتاوخأ رئاسك

 ا دقو ىنومشالا عجار )١(
 ج 20

 .سمأك نينكاسلا ءاقستلا لصأ ىلع رسكلاب - ريج) 0 ىتنملا ف ماشه نبا لاق ()
 ل معن ىنعمب باوج فرح - فيكو نيأك فيفختلل .حتفلابو

 .ج 5

 .جاوس 2(

 ١60. ةرقبلا ةروس ()

 .(تناك امل اهنأ) ١ ىفو جا ب (8)



 .(ىذلا) ةلزنمب ىهف ةفاضم تسيلو ةلوصوم (ثيح) نأ ىلإ جاجزلا بهذو
 ههبشل ىنبو «هيلع رجلا فرح لوخدل مسا وهو نوكسلا ىلع ىنب امل لاثم (مك)و

 ىنعم ةيربخلاو ةزمهلا ىنعم ةيماهفتسالا '"(مك) نمضتل وأ عضولا ىف فرحلاب

 .ريثكتلل ىتلا (بر)

 .©20(مك) باب ىف ركذي ام .اذه ريغ ةيربخلا ''(مك) ءانب ببس ىف ليقو

 بصنلاو عفرلا :ةعبرأ ىهو «بارعإلا عاونأ ركذي ذخأ ءانبلا عاونأ ركذ املو

 .مزجلاو رجلاو

 : ماسقأ ةثالث هذهو « بارعإب سبيل مزجلا نأ ىنزاملا نعو

 عفرلا وهو «عراضملا لعفلاو نكمتملا مسالا :نابرعملا هيف كرتشي مسق

 .«باهي نل ًاديز نإ) و (باهي ديز) لوقت «بصنلاو

 . (ديزب تررم) :رجلا وهو مسالاب صتخي مسقو

 .2”(بَهَي مل) وحن مزجلا وهو لعفلاب صتخي مسقو
 :هلوقب راشأ اذه ىلإو

 ار نلمجا بْصتلاو ملا
 . حضاو وهو .هرخآ ىلإ

 نم ضوعلاك ”هيف نوكيل «لعفلاب مزجلا صتخا امنإو ."(مسالا نع الإ ربخي
 ش . مسالا ىف رجلا

 .بءأ05(1)
 | .ب (0)
 - ةيماهفتسالاب ىأ - اهب اههبشل :ليقف «ةيربخلا امأو ...) مك باب ىف ىدارملا لاق (*)

 لمحي امك هضيقن ىلع لمخحي ءىشلا نأل .لّيلقتلل تناك نإو «بر ىلع المح :ليقو

 .اهئانب ىف فاك ىعضولا هبشلاب ليلقتلاو :تلق .هريظن ىلع

 :-ج أ 2(

 ب لق (5)



 مث مزجلاب لعفلا صيصخت ةلع ىلإ ”(صّصخ ْدَق امك) :هلوقب راشأ دقو

 نر مل ريس ىلا مسموم اوس

 سيد لعذر حد اق نينو ضب عقر

 .. نيكس مِزجأو
 نأ عفرلا لصأف ءنوكسلاو تاكرحلاب نوكي نأ بارغإلا لضأ نأ :ىنعي

 «ةرسكب نوكي نأ رجلا لصأو «ةحتفيب نوكي نأ بصنلا لضأو . ةمضن نوكي

 .اهفذح هظح ناكف «تاكرحلا ىف هل ظحال ذإ ؛نوكسلاب نوككي نأ مزجلا لصأو

 . «رسي هذبع هل هللا ركذ» رجلاو بصتلاو عفرلا لثم دقو

 بوني ركذ ام ريغو :لاق مث
 نع 297(بئان) نوكسلاو تاك رجلا نم ركذ ام ريغي بارعإلا نأ ىلإ راشاف

 ءاياو فلألا ةححتفلا نعو «نونلاو فلالاو واولا 2«2(ةسضلا) نع بونئيف روكذملا

 ..نونلا فدحو ةرسكلاو

 .فرحلا فذح نوكسلا نع نعو «ةحتفلاو ءايلا ةرسكلا نعو

 «تامالع ثالث رجللو «تامالع سمخ بصنللو « تاصالع عيرأ عفرللف

 ْ .ناتمالع مزجللو

 .لوصألا كلت نع بونت ةرشعو «لوصأ ةعبرأ : ةمالع ةرشع عبرأ هذهف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةلضفم ةبايثلا عضاوم ركذنسو

 (رمت ىنب وخأ اج وحن) هلوقب ةباينلا قيرط نع ركذ ام ريغب برعأ ام لثم مث
 .ةرسكلا نع ةباين ءايلاب رورجم (ىنب) و «ةمضلا نع ةباين واولاب عوفرم (وخأف)

 .فذح امإو فرح امإ لعفلا ىفو ؛ةكرح امإ مسالا ىف بلاغلا نأ ملعاو

 . هدح ىلع عومجملاو «ىثلملاو «ةتسلا ءامسألا

 .ب()

 . .(تبان) أ ىفو حج ب قفز

 .ب ل 60



 ةتسلا ءامسألا بارعإ

 :لاقف عومجملاو 2(ىنثملا ىلع) '”قباس درفملا نأل «ةتسلا ءامسألاب أدبف

 فصأ اًملمألا نم ام ءايب درا و فلألاب ؛ نبصُأو واوب َْفراَو

 . ةتسلا ءامسألا ىنعي د ©9(ءامسألا) نم كل هفصأس ىذلا ىأ

 ريغ ىف اهتركذ دق بهاذم ةرشع ةتسلا ءامسألا هذه بارعإ ىف نأ ملعاو

 :امهركذأ انأ :نابهذم اهاوقأو رصتخملا اذه

 تاكرحب ةبرعم اهنأ «نييرصبلا روهمجو ءىسرافلاو .هيوبيس بهذم لوألا

 .رخآلل رخآلا لبق ام ''”(اهيف) عبتاو فورحلا ىف ةردقم

 ةكرحلا ””(ءابلا» ةكرح تعبتا مث .ديز وبَأ هلصأف (ديز وبأ ماق) :تلق اذإف

 .تفذحف واولا ىلع ةمضلا ٌتلقثتساف ءدْيَر وبأ راصف واولا

 ام حتفناو واولا تكرحت :ليقف .دير َوبأ هلصأف (ديز ابأ تيأر) :تلق اذإو

 مث «واولا ةكرحل اعابتإ تكرح مث ءابلا ةكرح تبهذ :ليقو .ًافلأ تبلقف اهلبق

 ْ .افلأ واولا تبلقنا

 . عابتإلا ىف رجلاو "”(عفرلا عم بصنلا قفاوتيل) ىلوأ اذهو :ليق

 ةكرحب ءابلا ةكرح تعبتأف .ديز ِوْبأِب هلصاف (ديز ىبأب تررم) : تلق اذإو

 «ةمضلا تفذح امك تفذحف واولا ىلع ةرسكلا تلقثتساف .ديز وبأب راصف واولا

 . (نازيم) وحن ىف تبلق امك ةرسك دعب اهنوكسل ءاي واولا تبلق مث

 (”'حصالا هنأ ليهستلا ىف ركذو .لوألا بهذملا (”(ريرقت) اذه

 ىلع اهبارعإ نألو ءعومجملاو ىنثملا قباس درفملاو «ةدرفم ءامسأ اهنأل ةتسلا ءامسألاب أدبف )١(

 78/١. ىنومشأ ها هجو لك نم عرفلاب بارعإلا ىف لصألا

 .(ىتثملل) ج ءب ىفو أ (0)

 .(ةتسلا ءامسألا) ب ىفو ج ءأ (”)

 .(امهيف) ج ىفو ب أ (8)

 . (ءانبلا) ب ءأ ىفو ج (6)

 . (رجلاو بصنلا عم عفرلا قفاوتيل) أ ىفو ج ءب ()

 .(ريدقت) ج ىفو ب ,أ (0

 .8ص ليهستلا عجارو «ليمأ هيلإو (8)
0, 

 5 نكن 0



 نم "2ماشهو «نييرصبلا نم "”ىجاجزلاو ."”ىدايزلاو برطق بهذم :ىناثلاو
 فرحألاب (00(ءامسألا) هذه بارسعإ نأ مهقفاو نمو (09(هيلوق) دنحأ ىف نييفوكلا

 ١ | 0 .ةروكذملا

 . ”فلكتلا نع اهدعبأو بهاذملا لهسأ اذهو :ليهستلا حرش ىف لاق

 نوكي نأ بارعإلا لصأ ذإ « لصاللا نع جورخلل مزلتسسم هنكلو :تلقا

 هذه ريغ فورحجملاب برعي ام تادرفملا ىف سيل ذإ «ريظنلا مدعلو تاكرحللاب

 الف دئاز بارعإلا نأل ءدحاو فرح ىلع (لام ىذ) و (كيف) ءاقبلو ءءامسألا

 .لوألا بهذملا فالخب اذوذش الإ تابرعملا ىف كلذ دجوي

 هذه بارعإ نأ ىف هعم ركذ نمو برطق ةقفاوم انه همالك رهاظ :تلق نإف
 ١ .فورحلاب ءامسألا

 حماست نوكي نأ لمتحيو ءانه كلذب لئاقلا قفاو نوكي نأ لمتحي :تلق

 ديفت ام ةديفم فورحلاو رهظت ال انه تاكرحلا نوكل «فرحألاب بارعإلا هلعج ىف

 قحسإ وبأ هيبأ نب دايز نب نمحرلا دبع نب ركب ىبأ نب ناميلس نب تايفس .نب.ميهاربإ وهو )١(
 . همتي ملو «هباتك هيوبيس ىلع أرق .ةيوار ايوغل ايوحن ناك :ىومتلا توقاي لاق :ىدايزلا

 اذ ارعاش ناكو ءهيناعمو رعشلا ةفرعم ىف هب هبشي ناكو ىعمصالاو :ةديبع ىبأ نع ىورو
 . كلذ ريغو ؛لائمألاو .هيوبيس ثلث حرشو لكشلاو طقنلا فئص .حرفو ةباعد

 :ءادوس ةيراج ىف هلو
 ىذألا هيف تلمحت بيبح اذبح اذبح ذبح الأ

 .نيتئامو نيعبرأو مست ه5 ةنس تامو

 دادغب ىلإ لقتنا مث (دنواهن) نم هلصأ ؛ىجاجزلا قحسإ نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ وه (؟)
 نم اريثك فنصو ؛بسني هيلإو وحنلا ىف عرب ىتح ؛جاجزلا ميهاربإ قحسمإ ابأ مزلو
 ىفاكلاو ءوحنلا للع ىف حاضيإلاو - ةكمب هفنص - وحنلا ىف لمجلا باتك اهنم «بتكلا
 .ةثامثالثو نيعبرأ ه 75 ٠ ةنس ةيربطب ىفوت -

 .ىئاسكلا باحصأ نايعأ دحأ «ىفوكلا ىوحنلا ريرضلا ةيواعم نب ماشه هللا دبع وبأ وه (؟)

 .نيتثامو عست ه 7١9 ةنس ىفوتو .وحنلا رصتخم باتك فنص
 .(هلوق) ج ءأ ىفو ب (4)
 . (ءايشألا) ب ىفو ج 3 2(

 5١/١. ىنومشألا عجار (9)



 نم ريثك لعف امك «ئدتبملا ىلع بيرقتلا ""كلذب) دارأو «ترهظ ول تاكرحلا

 . هيوبيس بهذم ةحصب مهفارتعا عم نيفنصملا

 وه تاكرحلاب اهيارعإ نأ ىلع ليهستلا ىف هصن حماستلا ىلع هلمح ديؤيو

 انابأ ةبحَص ْنإ وُذ َكاَذ نم 2 :هلوقو حصألا

 فرحألاب بارعإلا قرافت ال اهنال (وذب) أدبو ءةتسلا ءامسألا ركذ ىف عورش

 ””ىيط ةغل ىف ةلوصوملا (وذ) نم ًازارتحا ةبحصلا ىنعم 27(نيبت نأب اهبارعإ ديقو)

 .*”(فرعألا) ىلع ةيثبم اهنإف

 ناب هنم ميملا ثيح مّقلاو 2:هلوقو
 ميملا هنم "”تناب نإ «فرحألاب برعت ىتلا ءامسألا نم "(مفلا) نأ ىنعي

 ناك نإو (كيف ىلإ ترظنو . كاف تيأرو .كوف اذه) لوقتف تفقرافو تلاز : ىأ

 :تاغل رشع هيفف ميملاب

 ءاهمض وأ اهرسك وأ ءافلا حتف عم اهنم لك «هفيعضتو ءهرصقو ءهصُقن

 .ًاصوقنم هئاف ""'(حتف) اهحصفأو هميمل هئاف عابتإ :ةرشاعلاو «ةعست هذهف

 كاذك مح خا بأ :هلوقو

 هوحنو جوزلا وبأ وه :محلاو ءءايلاب رجتو فلألاب بصنتو واولاب عفرت :ىأ
 .ةجوزلا براقأ ىلع قلطي دقو «هيراقأ نم

 .(هلوقب) ب ىفو ج ء(1)

 .(نيبت نأب اهديقو) ب ىفو (مهفت نأب اهديقو) أ ىفو ج (0)

 بيطأ نمو دجن طسو ىف نالبجلا اهنكاسمو ءانأش اهمظعأو ةينميلا لئابقلا رهشأ نم (0)
 .برعلا دالب لامش ىف ةراجتلا مكح ىف ميظع نأش مهدالبل ناكو «هدالب

 .(برعألا)» ب أ ىفو ج (:)

 .(مسقلا) ! ىفو ج ءب (5)
 .(نإو) أ ىفو ج ءب (5)

 ب ن3 0

 2 لل 3 ماه



 ركنأ ءارفلا نإف ءهيف فالفلا '"عوقول) هريخأو ..كلذك ئأ (نهو) :هلوقو

 .ليلق فرحألاب هبارعإ نإف ًاضيأو «هيوبيس لقنب جوجحم وهو )”فرحألاب هبارعإ
 . «ديك» هنيع ىلع بارعإلا لعجو ؛همال فذح وهو .صقنلا:مازتلا هيف نسحألاو

 الو «هيبأ نهب ه هوضعأف ةيلهاخلا ءازعب ىزعت نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هنمو

 . نسحأ ريخألا ا اذه ىف صقنلاو : هلوقب راشأ اذه ىلإو («7«اونكت

 نييوحنلا نم 00( ريثك) ةداع ترجو 0 !(فرحألاب) بارعإلا نم نسحأ : ىأ

 مهويف .فرحألاب هبارعإ . ةلق ىلع نيهبنم ءامسألا هله عم ؟نهلا» 2(اوركذي) نأ
 ل

 .نهَل ””(هتاواسم) كلذ

 1 ىظح نإو «بيصمب سيلف هتلق ىلع هبني مل نمو :ليهستلا حرش ىف لاق

 ٠ .بيصت رفوأب لضفلا نم

 «”(اهانعمو) ةيانك ةملك "”حاحصلا ىف لاق ءسنج مسا نع ةيانك :نهلاو

 ش . ءىش

 -(جقولا | ىفو ج ءب (1

 ةجح ظفح نمو .برعلا نع مامتولا :يويس لقنب جوجحم وهو هما ةارفلا ركنأ :ىأ قفز

 هعم سانلا جرخيل .نالفلاي :لجرلا لوقي نأ وه :ةيلهاحجلا ءازع .بستناو ىمتنا :ىزعت (”)

 ىلع ضضعا :هل اولوق :ىأ .ضعأ نم ريمأ لعف :هيبأ نهب هوضعأ « «لطابلا ىف لاتقلل

 ركذلا ةيانك اوركذت ال ءاونكت الو .هب ءازهتسا ه هوبيجت الو «هيلإ تيستنت :5 ىذلا كيبأ لبق

 . حيرصلا همسا اوركذا لب .نهلا ىهو

 «هحيحص .ىف نابح نباو «ىئاسنلاو ءهدنسم ىف دمحأ هاور «ىبأ نع حيحص أ ثيدح وه

 .ريبكلا ىف ىناربطلاو

 نهلا لمعتسا اذإو .ةرهاظلا تاكرحلاب ابرعم اصوقنم لمعتسا هنإف «نهلا» ىف :دهاشلا

 .عامجإلاب اصوقنم ناك فاضم ريغ
 .ج ب (8)
 .«ةريثك) | ىفو ج ءب 2(

 .(ركذي) أ ىفو ج ءب (5)

 1 .(ةواسم) ج ءأ ىفو ب (0)

 الصف نورشعو ةينامث اهنم باب لكو .اباب نيرشعو ةينامث ىف هبتر ىرهوجلل باتك وه (4)
 . اهبيترتو مجعملا فورح بسح ىلع

 .. (انعم) ّج لأ ىفو ب (9)

 اختم



 امع ةيانك وه :2'”ناهدلا نبا لاقو .كئيش :ىأ «كنه اذه» :لوقتف

 .جرفلا نع هب ةيانكلا ةرثكو ©”(للقي)

 .هييلاتو «بأ» ىف صقنلا مازتلا ردني :ىأ ردن هييلاتو بأ ىفو) :لاق مث

 ١ 1 .محو خأ :امهو

 :"9هلوق هنمو

 مّلَظ اَمَق هبأ هباَشي نَمَو مرَكْلا ىف ىدع ىدتقا هبأب
 .هييلاتو «بأ» ىف حوجرملا وه «نه» ىف حجارلا هجولاف

 دادغي مدق ءطساو لهأ نم :توقاي لاق .ناهدلا نباب فورعملا ,كرابملا نب ديعس وه )١(

 ةعمجلا ةليل ىف ةتامعبرأو نيعستو عبرأ ةنس هدلوم ناكو «هللا ةبه ىلع أرقو اهب ماقأف
 ةدلجم نيعبرأ ىف حاضيإلا حرش فئصو «وحنلا ىف امامإ ناكو «بجر نيرشع ىداح

 ىفوتو .كلذ ريغو - وحنلا ىف سوردلاو «تادلجم ةدع ىف ىنج نبال عمللا حرشو

 .ةئامسمخو نيتسو عست 9 ةنس رطفلا ديع ةليل لصوملاب

 .(للعتي) ج ىفو ب ء1(؟)

 .يسدسملا زجرلا نم وهو .متاح نب ىدع حدمي جاجعلا نب ةبؤرل تيبلا (")
 «ملظلا» .ليلج ىباحص وهو ىئاطلا متاح نب ىدع هب دارأ :«"ىدع ىدتقا هبأب» :حرشلا

 امف هابآ هبشأ نم» ؟رئاسلا لثملا رعاشلا هيف مظن تيبلا اذهو .هلحم ريغ ىف ءىشلا عضو
 .«ملظ

 ىايأ هباشي نمف ؛مركلاو دوجلا ىف ىئاطلا متاح هيبأب ىدتقا متاح نب ىدع نأ : ىنعملا

 ىف ءىشلا عضوو باوصلاب ىتأ هنال ءءادتقالا اذه ىف ملظ امف هتافص ىف هيكاحيو

 . هلحم

 «مركلا ىف» لعافو لعف «ىدع ىدتقا» .ىدتقاب قلعتم رورجمو راج «هباب» : بارعإلا
 طرشلا لعف عراضم لعف «هباشي» طرش مسا «نمو» اضيأ ىدتقاب قلعتم رورجمو راج
 امو طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا «امف» هيلإ فاضمو هب لوعفم «هبأ» هيف رتتسم هلعافو
 . طرشلا باوج مزج لحم ىف ةلمجلاو .هيف رتتسم هلعاف ضام لعف «ملظ» ةيفان

 .تاكرحلاب ابرعم ماللا فذحب نيعضوملا ىف هيف لمعتسا دق بألا نأ وه :هيف دهاشلا

 .برعلا ةغل اذهف
 ءدواد نباو 2775/١ ليقع نبا «7١ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 هحرش ىف ىطويسلاو 77/١. ماشه نباو «.١١ص ىدوكملاو ءىواهنطصالاو «ىبودنسلاو

 .؟١/9 عماوهلا عمه ىفو ء«ةص

 م قو



 . خأ صقن (0دير وبأ ىكحو «ءارفلا هاكح دقو «مح١ صقن - صقن مهضعب ركنأو

 :لاقف هييلاتو بأ ىف ةثلاث ةغل ركذ مث
 يبى سا

 ها نوصقت نم هر

 .اهيف صقنلا نم رهشأ (”فلآلا ىف) ةردقملا تاكرحلاب

 «زجارلا لوق بألا رصق نمو هريثكف محلا رصق امأ .

 اَهاََياَغ دجملا ىف اَمَلَب دق اَهاَبأ اًبأو اهاَبأ نإ

 ديز وبأ جرزخلا نب ةبلعلت نب كلام نب نامعنلا نب ديز نب تباث نب .سوأ نب دسيعس :وه )١(

 ديز وبأ ناك : ىفاريسلا لاق .ةيوغلو ةيبدأ فيناصت بحاص ايوحن امامإ ناك «ىراصنألا

 ىفوت .كلذ ريغو .ءامسألا بيرغو ءنآرقلا تاغل :هفيناصت نمو .هيوبيس لاق امك لوقي

 .ةرصبلاب ةنس نيعستو ثالث نع .ةرشع عبرأ :ليقو «نيتثئامو ةرشع سمخ 590 ةئس

 - 5 غف]

 ديز وبأ هبسنو جاجعلا نب , ةبؤرل ىرهوجلا هبسنو . ىلجعلا مجنلا ىبال ىنيغلا هبسن :تيبلا 2

 . .زجرلا نم تيبلاو «نميلا :لهأ نضعبل هرداون ىف

 :هلبق نأل «ايرد ابأ راما «اهابأ نإ» :حرشلا

 اَهاَْلن انَنأ ول ىنْلا ىه اماو امو مت ايرل اهوا
 ثنأو دجملل «اهاتياغ» ىف ريمضلاو ةياهنلاو ادتبيملا «نيتياغلاب» :دارملاو مركلا. :؟دجملا)

 . ةلزنملا رابتعاب
 .فلألا ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم نإ مسا «اهابأ» بصنو ديكوت فرح «نإ» :بارعإلا
 ىلع فوطعم ؛ابأو» .روهشملا وه امك ةحبتفلا نع ةباين فلالاب ابوصنم نوكي نأ لمتحيو
 . هلعاف نينثالا فلأو ضام لعف ةاغلب» قيقحت فرح «دق» .هيلإ فاضم :«اهابأ» .نإ مسا

 «اهاتياغ» هلبق لعفلاب قلعتم رورجمو راج «دجملا ىف» نإ ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو
 .فلالا ىنثملا مزلي نم ةغل ىلع غلبل هب لوعفم
 «ابأ» ىف حيرص وهو «ةتسلا ءامسألا ىف رصقلا ةغل ىلع «اهابأ» ىف فلالا موزل :دهاشلا

 .ديعب تاغللا ىف قيفلتلا نال ؛ةنيرقلابف ةيناثلاو ىلوألا امأ .هيلإ فاضم هنأل ؛ةئلاثلا

 «ىبطاشلاو 7/١. ليقع نباو 7١2ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىطويسلاو 1١1/1. ىنغملا ىفو 77/١. ماشه نباو 54/١. ىنومشألاو «ىبودنسلاو

 شيعي نبال لصفملا حرش ىفو 54/١. عماوهلا عمه ىفو .4ص ةيسفلألل هحرش ىف
 ١١/١. فاصنإلاو .054 مقر بدالا ةنازخخ ىفو ١/.

 انكللل



 مه صا

 . 7«لّطَب ال كاَحْنأ هركم» :مهلوق خألا رصق نمو

 :تاهيبنت
 ةثالث ىلع ةتسلا ءامسألا نأ ةزوجرألا هذه ىف ركذ امب حضتا دق :لوألا

 ىنعمب «وذ» كلذو «فرحألاب بارعإلا وهو ةدحاو ةغل الإ هيف سيل مسق
 .ميم الب «مفاو بحاص

 .«نه» وهو فرحألاب بارعإلا مث صقنلا :ناتغل هيف مسقو

 :وهو ؛ رصقنلا مث رصقلا مث فرحاألاب بارعإلا :تاغل ثالث هيف مسقو

 .ظمحو خأو ْبأ»

 «خأ» ىفو «تاغل عبرأ هيف نوكيف ديدشتلا «بأ» ىف ليهستلا ىف داز : ىناثلا

 ءوُرَقَك اومح مح ىفو «تاغل سمخ هيف نوكيف «.ءاخلا ناكسإب «وخأ» و ءديدشتلا

 . اطقك اَمَحو "0ك اًدمَحو
 , 47 27(تاغل) تس هيف نوكيف

 «كيرحتتلاب - لعق اهنزو بحاص ىنعمب «وذ» نأ هيوييس بهذم :ثلاثلا

 .ءاي اهمالو

 لاخن شنح ىبأ مالك نم اذه لاقو 5١١1 مقر ١” 8ص ؟ج لاشمألا عمجم ىف اذه درو )١(

 مهو نوبرشي راغ ىف عجشأ نم اسان نأ هغلب دقو هلاخ هل لاق نيح - ةماعنب بقلملا سْهيِب

 لاقف . لطبل شنح ابأ نإ :مهضعب لاقف .شنح ابأ ابرض لاقف راغلا ىف هعفد مث .راغلا

 .ةعاجش هعبط ىف نأ ال كلذ ىلع لومحم هنأ ديري .لطب ال كاخأ هركم :شنح وبأ
 .هنأش نم سيل ام ىلع لمحي نمل برضي
 .فلألا ىلع ةردقملا تاكرحلاب برعم روصقم هنإف «كاخأ» ىف :دهاشلا

 «بشخ نم حدقو عبتتلاو دصقلا ىلع قلطي واولابو ءارلا نوكسو فاقلا حتفب - ورقلا ()
 دقو رهطلاو ضيحلاو عمجلا ىلع قلطي زمهلابو - ءارلا نوكسو فاقلا حتفب - ءرقلاو
 . هفاق مضت

 .ب (0)
 . 88ص كلام نبال ليهستلا عجار قد



 باب نم ىهف ءواو اهمالو - ناكسإلاب - لعَف اهنزو نأ ليلخلا بهذمو
 ْ , وق

 .ًاعيمج نيهجولل لمتحم :27ناسيك .نبا لاقو

 هلصأو - نيعلا ناكسإو ءافلا حتفب - لعَف هيوبيسو ليلخلا دنع هنزو :كوفو

 1 .ءاه همالو ه هوف

 . ءافلا مضب لعف هنرو "”(نا) ىلإ ءارفلا بهذو

 (9(اهتامالو) - كيرحتلاب لَعَف نييرصبلا دنع اهنزو نه محو خأو ”بأو

 .واولاب اهتينثت. ليلدب واو

 اهنومحي 1 ءامحأ نأل ةيامحلا نم .ءاي «مح» مال نأ ىلإ مهضعب بهذو

 .ومح هتاغل ىدحإ ىفو ءناوُمَح ةينثتلا ىف مهلوقب دودرم وهو

 هيلع درو - ناكسإلاب - لعف «محو خأو بأ» نزو نأ ىلإ ءارسقلا بهذو

 .لاعفأ ىلع اهعمجبو ””(اهرصق) عامسب

 لدتساو ؛كيرحتلا هلصأ نأ ىلع لدي ام فرعأ ال مهضعب..لاقف «نَه» امأو

 حارش ضعب "”(هب) لدتسا دقو 2”«تاونهو ةنه» :مهلوقب:كلذ ىلع حراشلا
 تلقنو اطابتعا ةيناثلا تفذح - ووذ هلصاو ءافلا ةكرح نع رظنلا عطقب واو همالو هنيع ام )١(

 56/١. نابص ها ىلوألا واولا ىلإ بارعإلا ةكرح

 ىرصبلا بهذملا ظفحي ناك :بيطخلا لاق .ىوحنلا ناسيك نب ميهاربإ نب دمحم وه (؟)
 هنإ :لوقي دهاجم نب ركب وبأ ناكو .بلعثو دربملا نع ذخأ هنال .ونحنلا ىف ىفوكلاو

 نيذلا فارشالاو ءاسؤرلل باودلا نم سأر ةئام وحن هباب ىلع غعمتجي ناكو .امهنم ىحنأ
 1 : .هنودصقي

 .وحنلا للع ىف راتخملاو ١- .وحنلا ىف بذهملا ١- :هفيناصت نمو
 .كلذ ريغو «نويفوكلاو نويرصبلا هيف فلتخا امو -*

 .نيتثامو نيعستو عست ه749 ةنس ةدعقلا ىذ نم نولخ نامثل تام :بيطخلا لاق
 .با(90)

 .(اهمالو) ب ىفو ج «أ (4)
 .(رصق) ج ىفو ب أك (6)

 . 7١ص حراشلا عجار ()



 نأ لمتحت «ةنه» ىف نونلا ةحتف نأب «زايإ نبا ضرتعاو 2'”ةيلوُرجلا

 هعمجل حتفف «تانفج» لثم هنوكل «تاوته» ىفو «ثينأتلا اهل نوكت

 مهضعب ىكح دقو «ءدحاولا ىف ةنكاس نيعلا تناك نإو «ءاتلاو فلألاب

 اذهو .كيرحتلاب - لعق هنزو نأ ىلع .22(لدتسي) هبف «ءانهأ» هعمج :ىف

 , راصتخا عضوم

 :لاقف ةروكذملا فرحألاب ءامسألا هذه بارعإ طرش ىلإ راشأ مث

 التعا اذ كيبأ وخأ اَجَك اَيلل ال نقضي نأ بارعإلا اذ طرشو

 اهلكو «ةرهاظ تاكرحب برعي هنإف «بأ» وحن اهنم فضي مل امت :زرتحاف

 .ةفاضولل ةمزالم اهنإف «وذ» الإ درفت

 :(©هلوقك ةفاضإلا ىف ميملا تتبث دقو ءميم هواو نم ضاوع «كوف» درفأ اذإو

 ناكو .ربربلا نم نطب ةلوزجو .ىلوزجلا زيزعلا دبع نب ىسيع ىسوم وبأ ةيلوزجلا فلأ )١(
 ذخخأو رصمب ىرب نبا مزلو .ةرابعلا نسحو ميهفتلا ةدوج عم هرابغ قشي ال ةيبرعلا ىف امامإ
 تامو .ىجاجزلل لمجلا ىلع ةيشاح هلو .طعم نباو نييولشلا مهنم :ةعامج ةيبرعلا هنع

 .ةثامتسلا دعب عبس ه1 ةنس

 هيسن قاس اذك .نيدلا لامج ةمالعلا دمحم وبأ هللا دبع نب زايإ نب ردب نب نيسحلا وه (؟)

 جاتلا ىلع أرق .فيرصتلاو وحنلا ىف هنامز دحوأ ناك :لاقو .دادغب خيرات ىف عفار نبا

 . ىومرألا
 .. جرش ىف لوصحملاو فالشلا لئاسم ىف فاعسإلاو .كلام نبال ىرورضلا حرش هلو

 . ةثامتسلا دعب نينامثو ىدحإ ه١740 ةنس دادغبب ىفوت ءطعم نبال لوصفلا

 7١/١. ىنومشألا عجار (4)

 .ةزجوم ةليوط ةديصق نم وهو .جاجعلا نب ةبؤر :هلئاق (6)
 همهلي ءىش هيهلي ال توحلاك :هردصو

 ىمس هنمو «ءهعلتيا اذإ همهلأ ءىشلا تمهل نم لاعف ماهللا نم هعلتبي ىأ «همهلي» :حرشلا

 .ناشطع ىأ :نآمظ .اماهل شيجلا

 . «ايرثم اليخب شاع نمل برضي» غ٠ مقر ١5ص ؟ج لاثمألا عمجم ىفو

 همسا وهو توحلا ىلإ دوعي رتتسم ريمض همفو صقان عراضم لعف : حبصي :بارعإلا

 .(دقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو لاحلل واولا «همف رحبلا ىفو» هربخ «نآمظ»
 - .لاحلا ىلع بصن لحم ىف ةلمحلاو .هيلإ فاضم ءاهلاو رخؤم أدتبم :همف
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 ُهَمَف رحّبلا ىفو نآمظ حبصي

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو 20 ىلع ىبأل افالخ ةرورسفلاب صتخت 1
 وع

 . '9(كسملا حير نم بيطأ هللا دنع مئاصلا مَن فولخل)

 ةردقم تاكرحيب برعي هنإف .ملكتملا ءاي ىلإ اهنم فيضأ امم زرتحاو

 ءرمضم ىلإ فاضت ال اهنإف (وذ) الإ ءايلا ىلإ فاضت اهلكو (ىبخأ اذه) :"”(وحن)
 . 'ردان وهف كلذ فلاخ امو ةفص ريغ رهاظ سنج مسا ىلإ فاضت امنإو

 ناطرش نيروكذملا نيطرشلا عم فرحألاب ءامسألا هذهأ بارعإ ىف طرتشي
 . نارخآ

 ةرورضل كلذ سيلو ةفاضإلا ةلاح ىف ميلا رعاشلا تبنآ ثيسح هدف" :هيبف داهشتسالا -
 ىف ميملا نيعلا نم لدبأف رعاشلا رطضا دق) تايدادغبلا ىف ىلع وبأ لاق :ئلع ىبأل افالخ
 امنإ مالكلا ىف لادبإلا اذهو :همف رحبلا ىفو :لاقق دارفإلا ىف اهنم-اهلدبأ امك ةفاضإلا
 اذه ةرورضلل رعشلا ىف درفملا ىرجم ةفاضإلا ىرجأف .«ةفاصنإلا نود دارفإلا ىف وه
 .ثيدحلا ليلدب :هلوق ىلإ تافتلا الو :لوقأ - 7١77/7 بدالا ةثازح ها (همالك
 قص ليهستلا ىف كلام نباو: 0/١ ىنومشألل ةسيفلألا حرس .نف ءركذ :هعضاوم

 عمجمو ؛غ15 ٠١ ص ١ج عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو «بدالا ةنازخ ىف:77580 مقر دهاشلاو

 : . لاثمألا

 ىف هنامز دحاو ناكو ءروهشملا ىوحنلا ىسرافلا ىلع وبأ مامإلا دما نب نسحلا :وه )١(
 نب ىلعو ىنج نباك ةعامج هتبلط ىف عربو «جارسلا نباو جاجزلا هنع كخلأ . ةيبرعلا ملع
 ىف ىلع ىبأ مالغ انأ :لوسقي ناك ىتح ةلودلا دضعب الصنتم ناكو .انمهريغو ىسيع

 .وحنلا
 .نآرقلا تاءارقل ليلعتلا ىف ةجحلا باتك ةمّيظعلا هتافلؤم نمو

 . ةثامثالثو نيعبسو عبس هالالا/ :ةنس دادغبب ىفوتو
 :ليق لب رجح نبا ةفحت ىف امك ةذاش ةغل حتفلا نكلو حتفت دسقو ءاخلا مضب (فولخل) (؟)

 .ماعطلا نم ةدعملا ولخل مايصلا رثأ نم مفلا ةحئار ريغت - أطخ

 ميظعو هناوضر نم مئاصلا ىلاعت هللا بيرقت نع ةيانك . .خلاي . هللا دنع بيطأ)
 ملسمو هدئسم ىف دمحأ هاورو ءاعم ديعس ىبأو ةريره ىبأ نع حيحص ثيدح وهو .همعت

 .ىراخبلاو ىتاسنلاو
 .(وحنتو) 3 ىفو ج ءب قرف

 :ىأ (ملست ىذب بهذا) وحن ةلمجلا ىلإو (ةكب وذ هللا انأ) وخن يف ملعلا ىلإ هتفاضإك (5)
 ىلإو ةليلق ملعلا ىلإ هتفاضإ نأ ىطويسلا تكن ىفو «ةمالس بحاض تقو ىف بهذا
 . 577/١ نابص ها .اذوذش ريمضلا ىلإ فيضأ هنأ سي فو «ةذاش ةلمجلا

 ضف



 نأو عومجملاو ىنثملا بارعإ تبرعأ تعمج وأ تينث نإف « ةدرفم نوكت نأ

 . تاكرحلاب تيرعأ ترغص نإف «ةربكم نوكت

 .نيطرشلا نيذه لمهأ دقف :تلق نإف

 ىفتكاف «ةربكم ةدرفم اهب ظفل دقو ءهب ظفل ام ىلع مكحلا قلع دق :تلق
 . كلذب

 وهو (التعا اَذ كيبأ ومخأ اج) :هلوقب ءايلا ريغ ىلإ فيضأ ام لثم مث
 . حضاو

 ىنثملا بارعإ
 :لاقف ''"(ةكرحلا نع فرحلا) ةباين عضاوم نم ىناثلا عضوملا ىلإ لقتنا مث

 ب الكو ىّنْلا عقرا فلألاب
 ديرجتلل ؟”(ةحاص) هرخآ ىف ةدايز ىف نينثا ىلع لادلا مسالا وه :ىنثملا

 ديز) وحن كلذ امهيف حلصي هنإف (نالجرو ناديز) :كلوقك هيلع هلثم فطعو

 .(لجرو لجرو ديزو

 طورش ةينامث ةينثتللو

 ال ىذلا عمجلا الو ةدح ىلع عومجملاو ىنثملا ةينثت زوجي الف ءدارفإلا :لوألا

 زاوج فنصملا مالك رهاظف ريسكتلا عومج نم هريغ اأو ءاقافتا داحآلا ىف هل ريظن
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 . ةسيقم ريغ سنجلا مساو عمجلا ةينثت نإ :هريغ لاقو

 ةدايزلا تسيلف (نيتمو نانم) :مهلوق امأو «ىنبملا ىنثي الف .بارعإلا :ىناثلا

 الو ناديزاي) امأو ءالصو (9(امهفذح) كلذ ىلع لدي ةياكحلل لب ةينثتلل امهيف

 )١( (تاكرخلا نع فرحلا) ب ىفو ج ءأ ٠
 )١( .(احلاص) ب ءأ ىفو ج

 كى جب

 م ْ] انفرذو



 ىتثملل تعضو غيصف امهوحنو (ناذللاو ناذه) امأو .«ءانبلا لبق اينث امنإف (نيلجر

 .نيققحملا دنع ىقيقحلا ىنثملا نم ''”(تسيلو)

 ىف ام اذكو ءًاقافتا دانسإ بيكرت بكرملا ىنشي الف . بيبكرتلا مدع :ثلاثلا

 . عامسلا مدعلو ىكحملاب ههبشل منملا مهرثكأ: ححصو (هيوبيسو

 (2(هعمجو) فاضملا ةينثتب اهيف ىنغتسيف (ركب ىبأ) :وحتن ةفاضملا مالعألا امأو

 (9(اعم) امهعمجو "”(اعم) امهتينثت نويفوكلا راجأو .هعمجو هيلِإ فاضملا ةينثت نع

 .(نيركبلا ءابآو نيركبلا اوبأ) :لوقتف

 ردق هشينثت ديرأ اذإ لب .هتيملع ىلع آيقاب ملعلا ىنثي الف .ريكنتلا :عبارلا

 لبقت ال اهنإف (ةنالفو نالف) وحن مالعألا نع تايانكلا ىتشت ال كلذلو « هريكذت

 ٠ .ريكدتلا

 ىناث ال ام ىلع ةعقاولا ءامسألا ىنثت الف . ةينثتلا ىنصملاالباق نوكي نأ :سماخلا
 . ةقيقحلا تدصق اذإ (رمقو سمشك) دوجولا ىف هل

 باب نمف رمقلاو سمشلا ىف (نيرمسقلا) : :وحن امأو .ءاقفللا قافتا :سداسلا
 1 0 بيل لإ

 بهذم اذه .زاجملاو ةقيقحلاو كرتشملا ةينثت زوجي الف. . ىنعملا قافتا :عباسلا
 كلذ زاوجب حرص نممو «زاوجلا حصالاو :ليهستلا حرش ىف لاق .نيرخأتملا رثكأ
 ."”ىرابنالا نب ركب وبأ

 .(سيلو).ج ىفو ب ءأ )١(
 .جوب (9)
 .ج()
 .با(5)

 .ها (هيلع ساقي الو ظفحي عومسم عونلا اذهو) 1/١ عمهلا ىف ىطويسلا لاق (6)

 :ىديبزلا لاق .ىوغللا ىوحنلا ىرابنألا نسحلا نب مساقلا نب دمحم ركب وبأ مامإلا وه: (5)

 نمت ناكو .ةغلل اظفح مهرثكأو بدالابو نييفوكلا بهذم ىلع وحنلاب سانلا ملعأ نم ناك
 ىفوتو .وحنلا ركنأ دقف سايقلا ركنأ نمو سايق هلك وحنلا :لوقيو وجنلا ىف سايقلا ىري
 .دادغبب ةثامثالثو نيرشعو عبس ه7 ةنس رحنلا ةليل ىرابنالا نبا

 فك



 هينثي ال مهرثكأ نإف (ءاوس) : وحن هتينثت نع هريغ ةينثتب ىنغتسي الأ : نماثلا

 هاكح ديز ابأ نأ ىلع (ناءاوس) :اولوقي ملو (نايس) امه :اولاقف ًىس ةينثتب ءانغتسا

 .برعلا نع

 عجرا مث 9 :وحن ريثكتلا دصقب هانعمل فلاخم وهو ىنثملا بارعإ برعأ امو

 . "4# نيترك رصبلا

 نينثا) :وحن ديرجتلل حلصي ملو هل قفاوم وأ (نيرحبلا) :وحن دارفإلا وأ

 . (نيتنثاو

 ىف (نيرمقلا) :وحن هلثم فطع ال هيلع هنيابم فطعو ديرجتلل حلص وأ
 .ىنثملاب قحلم وهف .رمعو ركب ىبأ ىف (نيرمعلا)و «رمقلاو سمشلا

 .(ناتنثاو «نائثاو ءاتلكو ءالك) ىهو ةقيقح ىنثملا نم

 رابخإلا ليلدب 2'”(ىنعملا اينثم ظفللا ادرفم) نامسا امهف (اتلكو الك) امأ

 ىف نارمألا عمتجا دقو ىنعملل ةاعارم ةرات ةينثتلابو ظفلل ةاعارم ةرات دارفإلاب امهنع

 :©«9هلوق

 ىبار امهيفنأ الكو اَعَلَقَأ دق مهب ىرجلا دَج نيح اًمُهالك

 )١( كلملا ةروس 6 .

 .(ىنعملا ىف ناينثم ظفللا ىف نادرفم) ب ىفو ج أ (0)

 .طيسبلا نم وهو .قدزرفلا هلئاق تيبلا )

 نيب ىوقو ىرجلا دتشا نيح ىأ (ىرجلا دج نيح) ؛نيسرفلا الك ىنعي (امهالك) :حرشلا

 (اعلقأ دق) ءهيف ادهتجا :ىأ ىرحجلا ىف ادج هلصأو .ىزاجملا دانسإلا نم اذهو . نيسرفلا

 سرفلا ابرو .ىلاعلا سفنلا وهو .اوبر وبري ابر نم لعاف مسا (ىبار) .هنع افك دق :ىأ

 .عزف وأ ودع نم خفتنا اذإ
 لعف :(ىرجلا دج) اعلقأب قلعتم فرظ :(نيح) .هيلإ فاضمو ادتبم (امهالك) :بارعإلا

 لعف «اعلقأ) دجب قلعتم فرظ (امهنيب) اهيلإ نيح ةفاضإب رج لحم ىف ةلمجلاو «لعافو
 (امهيفنأ) ًادتبم :الك .لاحلل واولا (الكو» أدتبملا ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو «لعافو

 .رتتسم ريمض هيف لعاف مسا وهو أدتبملا ربخ (ىبار) هيلإ فاضم
 دقن لاق ثيح ربخلا ىنثو (الك) ىنعم ربتعا هنأ :لوألا .نيعضوم ىف :هيف داهشتسالا

 - .(يىبار) لاق ثيح ربخلا دحوو (الك) ظفل ربتعا هنأ :ىناثلاو .(اعلقأ

 د
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 عضوسم ىف درفملا بارعإ ايرعأ «ىنعملا ىنتم ظفللا ىدربفم امهنوكلو
 روصقملا ©9(درفملا) بارعإ رهاظلا عم ابرعأف .عضوم ىف. ىننثملا بارعإ (©)(ايرعأو)

 ش .ابصنو ارج ءايلابو اعفر فلألاب ىنثملا بارعإ رمضملا عمو «ةردقم تاكرحب .

 ىلإ ةفاضإلاو «تاكرحلاب بارعإلا نع اعرف فورحلاب بارعإللا ناك املو
 لصألا عم لصألاو عرفلا عم عرفلا لعج ءرهلظمل ىلإ ةفاضإلا نع ًاعرف رمضملا

 ,©9(ةيسانملا لامكل اليصحت)

 الصو اًناضم رمضمب اذ ؛هلوقب راشأ اذه ىلإو

 ًافاضمف ءرمضملا كلذ ىلإ افاضم هنوك لاح رمضمب (الك) لصو اذإ :ىأ

 .(الك) ريمض وهو لصو قف نكتسملا ريمضلا نم لاح.
 طورشم ىنثملا بارعإ اهبارعإ نأ ىف (الك) لثم ىنعي (كاذسك اتلك) :هلوقو

 ..ريمضلا ىلإ ةفاضإلاب
 :تاهيبنت

 :تاغل ثالث (اتلكو الك) ىف.ءارفلا ىكح :لوألا .

 امك ىنثملا بارعإ رمضملا عمو روصقملا بارعإ رهاظلا: عم ابرعي نأ. : :ىلدألا
 ش )

 . ةنانك ىلإ اهبسنو رمضملاو رهاظلا عم ىنثملا بارعإ ايرعي نأ :ةيناثلاو

 لوق كلذ نم لعجو اضيأ نيعونلا عم روصقملا بارغإ ايرعي نأ :ةشلاثلاو

 .فلألاب "7 0 رمتو) امهالك) :مهضعن

 مدقت)

 نباو ء ١/ اضيأ ىنومشالاو «5١ص ةيفلألل هحرش ىف مظانلا نبا هركذ :هعضاوم -
 عمه ىف ىطويسلاو 54/١« لصفملا حرش ىف شيعي نباو 2177/١ ىنغملا ىف ماشه
 .154 7/7 , 417١/١ صئاضخللاو ١/ 5١+ عماوهلا

 .اردنت اهلعبو ريرج ةنبا ىف ليق تبيبلا اذه :ليقو
 .امهيف (برعأ) أ ىفو ب )١(

 .(ردقملا) ١ ىفو ج ءب (0)

 ام
 .اابسا 3 63

 .(تارمت) 1 ىفو ج ءب ()
 مهمالك ىف رثك دق لثم اذهف «ءارمتو امهيلك :برعلا لوق كلذ نمو) ١47/١ هيوبيس لاق (5)

 - ارمتو امهيلك ىنطعأ :لاق هنأك مالكلا نم كلذ لبق ناك امل لعفلا ركذ كرتو لمعتساو

 فه



 بهذم وه 2''(ىنعملا اينثم ظفللا ادرفم) (اتلكو الك) نأ نم مدقت ام :ىناثلا

 . ىنعمو اظفل ىنثملا ليبق نم امهنأ ىلإ نويفوكلا بهذو «نييرصبلا

 .مدقت امك حيصفلا مالكلا ىف درفملاب امهنع رابخإلا اهنم رومأ هدريو

 :زجارلا لوق ىف درفمب اهل قطن دق ؟"”(اتلك) نأ :نويدادغبلا معزو

 0 "”هدحاو ىمالس اًهْيَلِجِر تلك ىف

 .(ارمت ىندرو ناتباث ىل امهالك :لاق هناك ارمتو امهالك :لوقي نم برعلا نمو -

 لاق نم لوأ (امهيلك :ىوريو ءارمتو امهالك) 048 مقر ىناديملل لاثمألا عمجم ىفو

 ىعري اموي وه امنيبف لبإلا هل ىعري ايعار هوبأ هلعج ... ىدعجلا نارمح نب ورمع كلذ

 - كماتو رمتو دبز هيدي نيبو دعاق ورمعو «بوغللاو شطعلا هب رضأ دق لجر هيلإ عفر ذإ
 امهالك ءمعن :ورمع لاقف ؛كماتلاو دبزلا اذه نم ىنمعطأ :لاقف لجر هنم اندف - مانسلا

 عفرو ءالثم هتملك تبهذف ... ىور ىتح انبل هاقسو ىهتنا ىتح لجرلا معطاف ءارمتو

 امئإف امهيلك ىور نمو .ارمت كديزأ ىنعم ىلع ارم بصنو ءامهالك كل :ىأ (امهالك)
 .اصلخم ها .. ارمتو امهيلك كمعطأ :ىنعم ىلع هبصن

 )١(  1(ىنعملا ىف ناينثم ظفللا ىف نادرفم) ب ىفو ج .

 ) )0.(الك) ب ءآ ىفو ج

 )*( زجرلا نم - ةماعن فصي - همسا ىلع فقأ مل زاجرلا نم زجار هلئاق :ىنيعلا لاق

 . سدسملا
 .هدئازب ةنورقم امهاتلك :همامتو

 (ىمالس) اهيلجر ىدحإ ىف :ىأ - ةماعنلا ىلع دئاع ريمضلا (اهيلجر تلك ىف) :حرشلا

 لك نيب نوكت ىتلا ماظعلا ىه ىرابح نزو ىلع - ميملا حتفو ماللا فيفختو نيسلا مضب

 .لجرلاو ديلا نم عباصألا لصافم نم نيلصفم

 (تنرق دق) ىورو «تايمالسلا نم :ىأ (ةدحاوب ةنورقم) .نيلجرلل ريمضلا (امهاتلك)

 .ةفص (هدئاز) ءرخؤم أدتبم (ىمالس) ءمدقم ربخ (تلك ىف)و .(ةنورقم) ناكم

 :تيبلا ىوريو
 هدحاوب ةنورقم امهاتلك هدئاز ىمالس اهيلجر تلك ىف

 تلك ىلإ فاضم (اهيلجر) مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج (تلك ىف) :بارعإلا

 (هدئازب) أدتبملا رب (ةنورقم) أدتبم (امهاتلك)١ ىمالسل تعن (هدحاو) رخؤم أدتبم (ىمالس)

 . ةنورقمب قلعتم رورجمو راج
 (اتلك) و ةدحاولل ءىجت (تلك) نأ ىلع نويدادغبلا هب لدتسا ءاهيلجر تلك ىف :دهاشلا

 9 .ةانثملل
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 5 وف نضرب



 .ةرورضلل فلألا فذحف (اتلك ىف) دارأ لب «حيحصب سيلو

 ليلدب واو نع "'(اهفلأو) ىعم وحن لعف نييرصبلا دشع (الك) :ثلاثلا
 تبلقنال- تينثو اهب ىمس ول اهنإ :هيوبيس لوقل ءاي نع ليقو (اتلك) ىف (ات) اهلادبإ
 «ةملكلا مال 22(نم) لدب ءاتلاو ثينأتلل اهفلأو ىركذك ىلسعف (اتلك) نزوو «ءاي

 بهذو «ىلع ىبأ رايتسخا وهو '”ءاي وأ ىنج نبا رايتسنا وهو "واو امإ وهو
 اوشح عقت ال ثينأتلا ءات نأل ؛فيعض وهو ثينأشلل ةدئاز ءاتلا نأ ىلإ ””ىمرجلا

 .فكلآلا ريغ نكاس دعب الو

 38 !(ي) رمسفملا عم اناكو الك فلآ بلق نأ نيرصسبلا نع لوققلا عبارلا 0
 نامزالم امهنأل كلذو (ىلعو ىدل) ىلع لمحلاب وه امنإو "”لماسلل وه سيل

 (اتلكو الكب) اولعفف (ىلع) رجلا ىف اهبشأو (يدل) بصنلا يف اهبشأف ةفاضولل
 «رمضم ىلإ افيضأ اذإ ءاي اهفلأ اوبلقف ىلعو ىدلب اولعف.ام ءرحلاو .بصنلا ىف

 ولو دحاوب هنم ملكتي الو ىنثم وه ءارفلا لاقو :اتلك ىف ٠ نص حاحبصلا راثخمم ىفو -

 :رعاشلا لوقب جتحاو ن ناتْلكو. ٍتالكو تلكو لك :ليقل هب ملكت
 ةدحاو ىمالس اهيلجر تلك ىف

 ةفوذحم رعشلا ىف فلآلاو ةرصنلا لهأ دنع فيعض لوقلا اذهو.انهيلجر قدحإ ىف ىأ

 هيندشنأ .دص موي ةمامأ ىموي الك :ريرج لوسق ادرفم هنودك ىلع ليسلدلاو «ةرورضلل

 . ىلع وبأ
 عمه ىف ىطويسلا هركذو "؟/١ ىنومشالاو ىبطاشلا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم
 . 757 2750/9 فاصنإلاو «بدألا ةنازخ نم ١1 مقر دهاشلاو ١2ص ١ج عماوهلا

 )١( (هفلآ) ج ءأ ىفو ءب .

 .(نع) ج 3 ىفو ءب (؟)

 .(ىولك) اهلصأو (*)

 .ثينأتلا ديكاتل ءات تبلق امنإو (5)

 لئابق :ن نم مرجو - نابر نب مرج ىلوم «ءىرصبلا ىمرجلا قحسإ نب حلاص رمع وبأ :وه (0)
 هنع ذخأو دادغب مدق ءاعرو انيد «ةغللاو وحنلاب اًكاع اهيقف ناك :بيطخلا لاق . نميلا

 :باتك هلو .هنامز ىف ىمرحلا ناك :لاق دربملا هنع ثدحو ىعمصالاو سنويو شفخألا

 .نيتثامو نيرشعو سمخ ه7 ةنس تامو .وحنلا ىف رصتخمو ةينبألا

 .ب (50)

 1 ٠ (لماعلا) ج ىفو ب “ك 50

0 ” 



 عم بلقت ال (ىلعو ىدل) فلأ نأ امك '”رهاظ ىلإ افيضأ اذإ اهوبلقي ملو

 .رهاظلا

 .هفلأ بلقنت

 لوقي ءرمضملا ىلإ افيضأ اذإ (ىلعو ىدل) فلأ بلقي ال نمو :ليلخلا لاق

 «ىتثملاك نيفرحلاب "”(اهبارعإ) لعجو .«بهذملا اذه ")”بارعإ) مظانلا فعضو

 .ةنانك ةغلب لدتساو

 وه امب امههبش كلذلو ءطرش الب ىنشملا بارعإ نابرعيف (ناتنثاو نانثأ) امأو

 .رمضملا ىلإ ةفاضإلا طارتشا ىف (اتلكو الك) لثم امهنأ مهوتي الئل ةقيقح ىنثم

 ش :لاقف

 نايرجي نيتنباو نينباك نانا نانا
 :لاق مث «طرش الب نيتنباو نينبا ىرجم نايرجي :ىأ

 ل اًبصَتو رج ٠ فلألا اهعيمج ىف ايلا فلْخَتَو ظ

 .(نيديزلا تيأرو نيديزلاب تررم) :وحن اًبصنو اًرج هب ةقحلملا ظافلألاو

 امنإو «ةرسكلا تحأ ىه ىتلا ءايلا ىف هيلع لومحم بصنلا نأ رجلا مدقو

 هنأل عفرلا ىلع لمحي مل اذهلو .ةلضف امهنم الك نأ ىف امهكارتشال هيلع لمح

 ش .فلأ دق حتف دعب 2:هلوقو ةدمع

 رمضملا عم امهارجم رهاظلا عم امهيرجي برعلا ضعبو) ع ١/ عمهلا ىف ىطويسلا لاق )١(

 . (ةنانك ىلإ ءارفلا اهازعو نيفرحلاب بارعإلا ىف
 .ءب ل (90)

 .(اهبارعإ) ١ ىفو ج ءب ()



 ام نوكي ال فلألاو فلألا تقلخ اهنأب راعشإلا ءايلا.هذه :لبق ام حتف ببس

 .احوتفم الإ اهلبق

 2 :تاهيبنت

 اًبصنو اًعفر فلآلا موزل ىهو ىرخأ ةغل هب قحلا امو ىنثملا ىف :لوألا

 وهو «دربملا اهركنأو .رخخأ لئابقو '"بعك نب ثراحلا ىنب ةغل ىهو ءارجو

 اذه نإ ةءارسق هيلع جرحخ ام نسحأ "رهو) !"ةسقالا لقنب عوجحس

 نارحاسُل #*" . ٠

 وه امك فورحلاب ةدح ىلع عومجملاو ىنثملا بارعإ نأ مظانلا بهذم : ىناثلا

 برطق بهذم وهو .ليهستلا حرش ىف كلذب حرصو «مظنلا ىف همالك رهاظ

 بهذم وهو :ليق . ىجاجزلاو ىدايزلا ىلإ بسنو .نيرصضعأتملا نم ةفئاطو

 . ”نييفوكلا

 ىف ردقتف ءايلاو فلألا ىف ردقم بارعإلا نأ ىلإ هعبت نمو "””هيوبيس بهذو

 ىفو .تاكرحلاب مهدنع ىنثملا بارعإف «ةرسكلاو ةحتفلا ءايلا .ىفو .ةمضلا فلآلا

 .اهركذب لوطن ال بهاذم ىنثملا بارعإ

 ترهش . .اارجن نكست تناكو ءمالسولا روهظ نابإ اناش اهمظاو ةينميلا لئابقلا رهشأ نم )١(

 :ةوقلاو لامجلاو ىنغلاب

 ذخأ .هنامز ىف دادغبب ةيبرعلا مامإ ىدوألا ربكألا دبع نب ديزي: نب دمحم سابغلا وبأ وه (؟)

 احيصف ةرضاحملا نسح ملعلا ريزغ ناكو ء«هيوبيس باتك امهيلع ارقو ئنزاملاو ىمرجلا نع
 هباتك فنص نيح ىنزاملا نإ :دربملاب: هبيقلت ببس ىف ليقو .رهاون بحاص «ةقث اغيلب

 تنأف مق :هل لاقف باوج نسحأب هباجأف هصيورعو هقيقد نع دربملا لأس (ماللاو فلألا)

 ىف لماكلا :اهنم تافلؤم هلو .ءارلا اوحتفو نويفوكلا هفرحف - قحنلل تبثملا ىأ - دربملا
 دهاوش حرشو ؛بتكلا رادب ةطوطخم ءازبججأ ةتس نم وجحنلا ىف :بضتقملاو «بدألا

 . باتكلا

 .ةفوكلاب نفدو دضتعملا ةفالخ ىف نيتثامو نينامثو تس ده78“* ةنس تامو

 7 ىنومشألا عجار قرفز

 .(ىه) ج ءب ىفوأ(5)

 . (عفان ةءارق) "7 هط ةروس (4)

 .ليمأ هيلإو (5)

 .بارعإ اقرح ءايلاو فلألا نأ ىف رهاظ لوقو: ,باتكلا ؛ ص ١ ج (0



 ىنثملا دح ىلع عومجملا
 دح ىلع عومجملا وهو '''ةباينلا عضاوم نم ثلاثلا عضوملا ىلإ لقتنا مث

 :لاقف ىنملا
 ا - لس سب اس 7 2ث, م ت06 م

 بنذمو رماع عمج ملاس بصناو ررجا ايبو واوب عفراو

 اًظفل هدحاو ءانب هيف ريغت ام وهو - ريسكت عمج :نيمسق ىلع عمجلا ناك امل

 .ًاريدقت وأ

 .هفالخ وهو ةمالس عمجو

 .(عمج ملاَس) هلوقب ريسكتلا عمج نع زرتحا

 .ثنؤمو ركذم :نامسق ملاسلا مث

 ىذلاف (اًبنذمو ًرماع) ىنعأ .ركذملا ىلإ عمجلا ةفاضإب ثنؤملا نع زرتحاف

 .ملاسلا ركأملا عمج وه ءايلاب رجيو بصنيو واولاب عفري

 .ةفصو ءمسا :نامسق وهو

 لقعلاو ةيملعلاو ةيروكذلا :طورش ةعبرأب الإ عمجلا اذه عمجي ال مسالاف

 .نيملع (ةَّبثو ةدع) :وحن ىف امل ةرياغملا ثينأتلا ءات نم ولخلاو

 ولخلاو لقعلاو ةيروكذلا :9(طورش) ةعبرأب الإ عمجلا اذه عمجت ال ةفصلاو
 .هانعم دصق دنع ثينأتلا ءات لوبقو ثينأتلا ءات نم

 «9ءالعف لعفأو نآركس :وحن ىَلعَف نالعف نم ريخألا اذهب "”(تزرتحاو)
 كلذ نم ءىش عمجي الف (روبص) :وحن ثنؤملاو ركأملا هيف كرتشا امو ءرمحأ وحن

 .ثينأتلا ءاتل هلوبق مدعل نونلاو واولاب

 نويرماعلا ءاج) :لوقتف (رماع) طورشلا هيف تعمتجا *”(ىذلا) مسالا لاثمف

 . (نييرماعلاب تررمو نييرماعلا تيأرو

 .(فرحلا ةباين) ج ءب ىفو أ )١(
 جب(
 .(زرتحاو) ب ىفو ج «أ (7)

 .ىلعف لعفأ ( 1 ) ىف (:)
 .(ىتلا) ج ىفو ب .1 (0)

78 
 ع - ع 0



 نوبنأملا ءاج) :لوقتف (بنذم) طورشلا اهيف: تعستجا ىثلا ةغصلا لاثمو

 . .(نيينذلاب تررمو نيبنأملا تيأرو

 راشأو .راصتخالل اًبلط طورشلا هذه ركذ نع نيلاثملاب مظانلا ىفنكا دقو

 هبشو .«ثينأتلا ءات نم لاخخ لقاع "''(ملع) ركذبم مسا لك رماع هبشف

 . ثينأتلا ءاتل لباق :ثينأتلا ءات نم لاخ لقاع ركذم فصو لك :بنذم

 :نيرخآ نيطرش مسالا طورش ىف ليهستلا ىف دارندق :تلق نإف
 .جزم وأ دانسإ بيكرت بكرم ريغ نوكي نأ :امهدحأ

 ؟امهركذ كرت ملف "”'نيفرحب برعم ريغ نوكي نأ :رخآلاو

 عمجلا اذهب امهل ةيصوصخ الو عمجلا قلطم ةحصل ناطرش ناذه :تلق
 ش . ©9(روكذملا»

 | . :تاهيبنت

 (ةحلط) عمج اوزاجأف .ثينأتلا ءات نم ولخلا ن ويفوكلا طرتشي مل :لوألا

 : :رعاشلا لوقب نيلدتسم ثينأتلا ءاتل ةغصلا لوبق الو «نونلاو واولاب
 (عرخ اي سس ععع»ب عه شاش عاشر ءو «4ا6 ساو 5-007
 بيشلاو درملا انمو نوسناعلاو هبراش رط نإ ام وه ىذلا انم

 :ج ء«ب )١(

 . 77ص ليهستل تلا عجار (؟)

 حالصإلا تايبأ حرش ىف ىفاريسلا نبا هلاق اذك ىراصنالا ةعافر نب سيق وبأ وه :هلئاق (5)
 ىف ىلاقلا لاقو .ايلهاج هبسحأ :ديبع وبأ لاقو زانيد همسا :ئزكبلا لاقو .تيكسلا نبال

 تلبسألا نب سيق وبأ تيبلا اذه لئاق :ىناهبصالا لاقو .ةعانفر نب سيق وه :هيلامأ

 .طيسبلا نم وهو . ىسوألا

 وهو سناع عمج (نوسناعلاو) .هبراش تبن هانعم - ءاطلا حتفب - (ةهبراش رط) :حرشلا

 .درمأ عمج ميملا مضب :(درملاو) .اثنؤم وأ ناك اركذم جوزتي ملو جوزتلا دح غلب نم

 . هسأر ضيبملا وهو بيشأ عمج - ةمجعملا نيشلا رسكب - (بيشلاو)

 أدتبم لوصوم مسا (ىذلا) مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجو راج (انم) :بارعإلا

 - فاضم ءاهلاو لعاف (هبراش) ضام لعف (رط) .ةدئار (نإ) ةيفان (ام) أدتبم (وه) رخؤم

 ننضن



 . ةكرتشملا تافصلا نم وهو ''(نونلاو واولاب) اًسناع عمجف

 .هذوذشل تيبلا ىف ةجح الو

 وأ ةدعك ثينأتلا ءات (9(هئاف) نم ضوعملا ىثالثلا نم املع لعج ام : ىناثلا

 لبق رسكي مل ام «ءاتلاو فلألابو نونلاو واولاب هعمج زوجي هنإف ةبُثك همال نم

 .ءاتلاو فلألاب هعمج مزليف "”(ةيدك) هيناث لتعي وأ هريسكت مزليف .ةفشك ةيملعلا

 (ةَبُثو ةدع) ىف ال ةرياغملاب ءاتلا هدييقتب ليهستلا ىف راشأ اذه ىلإو
 2 240 نبي لع

 :وحن رغص ول كلذلف .,فصولا ماقم مئاق ريغصتلا نأ ملعا :ثلاثلا

 نوكل كلذو ءةفص الو ملعب سيل هنأ عم نونلاو واولاب عمج «مالغو لجر»

 . ىنعملا ىف اًمصو ريغصتلا

 :هلوقب هبارعإ برعأف اذهب قحلأ ام ىلإ راشأ مث

 اًنوُلِهألاو قحلأ هبابو اًورتشع بو 0
 سل مدع 0 7 ننام 2 -ّ مس

 اًنوئسلاو دش نوضرأو انوع انومَلاَحَو اونو

 اهل لحم ال ربخلاو ادتبملا ةلمجو أدتسملا ربخ عفر لحم ىف لعافلاو لعفلا ةلمجو :هيلإ - |
 آدتبم نم ةلمج (درملا انمو) لوصوملا مسالا ىلع فوطعم (نوسناعلاو) :لوصوملا ةلص

 .درملا ىلع فوطعم (بيشلاو) اهيلع ةفوطعم ةقباسلا سايق ىلع ربخو

 عم نونلاو واولاب ةفصلا عمج اوزوج نييفوكلا نإف «(نوسناعلاو) هلوق ىف :هيف داهشتسالا

 .اذهب نيجتحم ءاتلل ةلباق ريغ اهنوك
 .ةأرملا ىلع هقالطإ رثكألاو ءركذلا ىلع سناعلا قالطإ لوألا :ناذوذش هيف روهمجلا دنعو

 | .نونلاو واولاب هعمج ىناثلاو .ثنؤملا ىف هلامعتسا رهشألا امنإو

 ىف ماشه نبا هركذو 270/١ ىنومشألاو ىبطاشلا :ةيفلالا جارش نم هركذ :هعضاوم

 .: ١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو 275/7 ىنغملا

 )١(ن.

 .(ةدئاف) أ ىفو جاب )60

 .ب لأ (0)

 . 7١ص ليهستلا (:)



 فوتسي مل حيحصت عمجو ءريسكت عمج و عمج مسا ::ماسنيق أ ةعبرأ وهو

 1 . لصالا ىف عمج وه درفمو «طورشلا

 .نيعستلا ىلإ دوقعلا رئاس هبابب ىنعنو .ةهباجو نوزشع .:لوالاف .

 ىف.ملاسلا ركذملا عمجب تقلا عومج ءامسأ اهلك هذهف «نوملاع) و (ولوأ)و

 ملاعلا نأل ملاع عمج - (نوملاعلا) سيلو ءاهظفلا :نم اهلل دختاو ال: هذه نأل « ةيارعإ

 .فنصملا هلاق . عمج مسا وه'امنإو :«ققعي نمب ضصاخ نوملاعلاو ماع

 .اهدحاو ريغتل ريسكت عومج ”(هذهف) هبابو نوئنسو: نوضرأ :ىناثلاو

 . ملاسلا ركذملا عمج بارعإ تبرعأ

 سيل وه ذإ طورشلا ىفوتسم وهف «لهأو لهأ عمج هنإف. :نولهأ :ثلاثلا

 . طورشلا فوتسي مل حيحصت عمج - نولهاف .ةفص الو املع
 .عونلا اذه نم (نينسو نيضرأ) مهضعب لعجو

 ولعلا نم يلعف لصالا ىف هنأك .ةنجلا ىلعأل مسا وهو.:- نويلع :عبارلاو
 .اهرئاظن ىلع هيبنت ظافلالا هذهب هليثمت ىفو «هب ىمسو لقعي نم عمج عمجف -

 ملو ثينأتلا ءاه همال نم ضوع ام وه («هيايو) هلوقب هل رانشأ ؟2(ىذلا) نينس بابو

 ,«ابصنو ار ارج نونلاو ءايلابو اًعفر نونلاو واولاب هدج هيف علش عر اذهف سكي

 . ةعامجللا ىهو (ةَبث) :: وحن ءافلا مومضمو

 «واو (ةبث) مالو «ءاي (ةئام) مالو .نيتغللا ىلع ءاه وأ واو (ةنس) مالف

 نيعلا ةفوذحمف ضوحلا طسو ىه ىتلا ةبثلا امأو .تعمج: ىأ تيبث نم ءاي :ليقو

 ١ .(هيفق) ج ىفو ب 1 0)

 .تاكربحلاب هعم ب رعي اريسكت ىأ قفرفز

 .سيقو ءايلعو زاجحلا لهأ ةغل ىه (4)



 ناك امف .تيبث نم اًضيأ ماللا ةفوذحم لب :ليقو «عجر اذإ '"بوئي باث) نم
 ناك امو «2'(هنيس) مض ىكح دقو «(نينس) :وحن هؤاف ترسك ءافلا حوتفم

 رسكلا ناهجوف ءافلا مومضم ناك امو «(نيئم) (وحن) ريغي مل ءافلا روسكم

 ام الإ (ةَفَش) كوحن لامعتسالا اذه نع ىنغتسا رسك نإف (نييث) :وحن مضلاو
 .ردن

 بابلااَذ ْدرَيدَق نيح لْثمو :هلوقو

 نونلا ىلع تاكرحلاب هبارعإ لعجيف نيح لثم لمعتسي دق نينس باب نأ ىنعي

 امو) انينس هتبحصو نينس هذه» :لوقتف '”ءايلا مزلتو ةفاضإلا اهطقست الو ”ةنونم

 نينسك اًئينس مهيلع اهلعجا مهللا» :ةياور ىف «ثيدحلا ىفو «نينس ذنم ''"(هتيأر
 :رعاشلا لوق هنمو .7"2(فسوي

 "0 رم انييشو ايي انب ني هنينس نإف دجت نم ىناعد

 .(بوثي باب) ج ىفو ب أ(
 .(ةنس) ج ىفو ب ءأ (1)
 ج ()
 لثم فرصني ال ام بارعإ نيونت ريغ نم نونلا ىلع برعيف الإو ايمجعأ نكي مل اذإ اذه (5)

 .ماشلاب ةروك (نيرسنق)

 .رماع ىنيو ميمت ىنب ضعبل (5)
 .ب (5)

 . مهلاح ء ءاس ىتح هءاعد هللا باجتسا دقو طحقلاو بدجلاب ةكم لها ىلع ءاعد اذه (7)

 نع ء ليوط ثيدح نم ملسمو ىراخبلا - ناخيشلا هجرخأ امهب ةاورلا ءاورو امهدحأب وأ
 .دوعسم نبأ

 وهو .ةيومألا ةلودلا ءارعش نم ىودب ىمالسإ رعاش ليفطلا هللا دبع نب ةمصلل تيبلا (8)

 .ليوطلا نم
 دحاولا نوبطاخي مهنأ برعلا ةداع نمو هليلخ هب بطاخي .ىناكرتا (ىناعد) : حرشلا

 وأ «ميظعتلل كلذ برعلا لعفتو 00 كبنافق :سيقلا ئرما لوق ىف امك ةينئتلا ةغيصب

 ةقيقح نينثال باطخ

 تاذ زاجحلا ةيحان نم اهلوأو «قارعلا اهلفسأو نميلاو ةماهت اهالعأ ىلا دالبلل مسا (دجن)

 ع نيشلا رسكب - (ابيش) «بدجملا ماعلا دارملاو «ةنس عمج (هنينس) قارعلا ةيحان ىلإ قرع
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 . نيونتلا طقسي نم ةغللا فه باحصأ نمو

 .(هرطَيٍمْوَق دن وهو) :هلوقو
 دقو «برعلا نم موق دنع درطي نيح ىرجم هبابو نينس ءارججإ نأ ىنعي

 .روكذملا ثيدحلا ىف امك ذوذشلا هجو ىلع مهريغ هلمعتسي

 ههبشو حيحصتلا عمج - طورش نم وال ةلاملا هب عيل اش نحل او

 1 2 ما

 . (نيملسملاو نينيزلا) :وحن (عو ومنح 96 : هلوقو

 حتفلا همزلف :ىأ (حَتفاف) هعم ركذ امو (نيرشع) وحن (قحتلا هب اَمَو)
 . ةينثتلا نون نيبو هنيب قرفلل

 ابييشت بيشي ديدشتلاب - بيش نم :(انئبيش) سأرلا نم ضيبملا وهو .بيشأ عمج - <
 تبنت مل ىذلا وهو .درمأ عمج (ادرم)

 انلعج بدجلا قاشم نم اهيف عقو ام نإف ءدالبلا هذه ركذ نم ىليلخ اي ىناكرتا : ىنعملا
 .درم نحنو اهلاوهأ انتبيشو .ءخويش نحنو ةكوحضأ
 نم) هب لوعفم ءايلاو «ةياسقولل نونلاو هلعاف نينثالا فلآو رمأ لعسف (قناعد) :تارعإلا
 بوصنم نإ مسا (هنينس) بصنو ديكوت فرح :نإ ليلعتلل ءافلا (نإف) اعدب قلعتم :(دجن
 ىف ةلمحجلاو .هلعاف ةوسنلا نونو صضام لعف (نبعل) هيلإ فاض ءاهلاو ةرهاظلا ةحصتفلاب

 ءابلاب رورجملا ريمضلا نم لاح (ابيش) بعلب قلعتم رورجمو زاجن (انب) نإ ربخ عفر لحم
 ىلع ةفوطعم عفر لحم ىف لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمحلاو ةفطاع واولا (اننبيشو)

 .هريغ هعمو ملكتملا ريمض وه ىذلا لوعفملا نم. لاح (ادرم) نإ ربخ ةعقاولا ةلمجلا

 عم نونلا مازستلاو تاكرسحلاب بارعإلا ىف نيح ىرصجم نينس ءاردجإ ىلع :هيف دهاشلا
 .هينس نإف :لاقو نونلا فذحل عمجلا نون ىلع ةكرحلاب بارعإلا لعجي مل ولو .ةفاضإلا

 ىف امك نوئلا ىف تاكرسلاب ماللا لتعملا نوبرعي مهنإف «رماع ىتب ةغل ةغل هذه نأ ملعاو

 هيلع هلوق ىف ءاج ام اذه ىلعو «.نيئسب تمقأو انينس تيأرو نينس هذه نولوقيو نيلبسغ

 بارعإلا نولعجي اضيأ ميمتو (فسوي نينسك انينس مهيلع اهلعجا مهللا) مالسلاو ةالصلا

 انهه نونلا طقست الو رسكلاب هرج نينسو نينسو نينس نولوقيف اهنونوني ال نكلو نونلا ىف
 .نيكسم نون ةلزنم تلزن اهنآأل .ةفاضإلا دنع ولو

 ليقع نباو 4١/١ ماشه نباو .9١1ص مظانلا نبا : ةيفلألا حارسش :نم هركذ :هعضاوم

 .١؟/١ ىدوكملاو هي ىنومشألاو «ىبودنسلاو: :«دوادو .«قيطاشلاو ,”10/

 نفض



 سا هد

 .ةغلب سيلو ةرورضلا ىف ىنعي و هرْسكب نم لقو)

 نيرخآ فئاعز انركْلاَو 000000000 :©”رعاشلا لوق هنمو
 مسا ريب اهراس س

 نيعبرالا دَح تزواج دقو 00 :(”رخآلا لوقو

 نم وهو ىبرعلا ةلاضف اهب بطاخي ةينون ةديصق نم وهو ىفطخلا نب ةيطع نب ريرحل تيبلا )١(

 ش .رفاولا
 0 هيبأ ىتبَو (رقْعَج انْقَرَع 2 :تيبلا ردصو
 «ج «ب ةخسنلا ىف هلك تيبلا ركذ دقو

 ىبأ ىنب ىأ (هيبأ ىنب) ةبلعث نب سيرع وخأ عوبري نب ةباعث نبا وه (رفعج) : حرمشلا
 - ميدألا فرط ىهو ةفنعز عمج - ةلمهملا نيعلاو ةمجعملا ىازلا حتفب ب (فئاعز) .رفعج

 . ءايعدألا مهب دارأو «ريصققلا قرا بوثلا بده وأ

 لصأ مهل سيلو ءايعدأ مهنأل مهريغ انركنأو «مهمظعل هتوخإو ارمعج انفرع : ىنعملا

 .فورعم
 هيلإ فاضمو رفعج ىلع فوطعم (هيبأ ىنبو) لوعفمو لعافو لعف :انفرع :(بارعإلا)

 (نيرخآ) ة ةقباسلا ةلملا ىلع ةفوطعم لوعفمو لعافو لعف نم ةلمج :(فناعر انركنأو)

 .ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب. بوصنم فئناعزل ةفص

 زئاج نونلا رسكو حتفلا اهقح عمجلا نونو ءاهيف نونلا رسك ثيح (نيرخآ) هلوق :دهاشلا

 .ةغللا هذه ىلع همالك رعاشلا ىنب دقف . حجارلا وهو ةغل :ليقو طقف ءايلا دعب

 ليقع نباو ١ ماشه نياو «١؟ص مظانلا نبا ا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىف ىطويسلاو «؛/١ ىنومشألاو «ىوانهطصالاو «ىبودنسلاو دوادو «ىبطاشلاو ١“

 .بدألا ةنازخخ ىف ه9 مقر دهاشلو ١/. عماوهلا عمه

 ايشبح ادبع ناكو ريرج ناويد ىف هل ةعوطقم نم .ىحايرلا لبثو نب ميحس ا

 .رفاولا نم وهو .هلتقف هلتقف هالوم تنبب مهتا دق ناكو اغيلب احيصف ناكو

 ىنم ءارعشلا ىغتبي اذامو :تيبلا ردصو
 ءارعشلا ىردي اذامو ج ىفو ةياورلا هذهب ب ىفف ج ءب نيتخسنلا ىف هلك تيبلا ركذ دقو

 2 . ىنم

 ىردي اذامو ىرهوجلاو ىرشخمزلا هدشنأو .بلطت اذامو ىأ ؛«ىغتبي اذامو» هلوق :حرشلا

 .هعدخو هلتخ اذإ هيردي هاردا لاقي .ةلمهملا لادلا ديدشتب ءارعشلا

 عفر لحم ىف ىذلا ىنعمب لوصوم مسا :اذو .أدتبم ماهفتسا مسا :ام «اذامو» :بارعإلا

 ال ةلمجلاو ىغتبيب قلعتم رورجمو راج «ىنم» هلعاف «ءارعشلا» عراضم لعف «ىغتبيا ربخ

 لعف «ترواج» قيقحت فرح دقو ةيلاح واولا « دقو» لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم
 اقيقحت اهلبق ام ةروسكملا ءايلاب رورجم هيلإ فاضم «نيعبرألا) هب لوعفم «دح» لعافو

 لعج ىف نيح ةلماعم لموع هنأل ةرهاظلا ة ةرسكلاب رورجم ليقو .اريدقت اهدعب ام حوتفملا

 50 5 .نونلا ىلع بارعإلا
 م 5: انضرخو#



 دست عوض ىف لاقو هب قحلأ امو عجل نون رسك نوكي نأ زوجي
20 : 

 سكب (نينثا) :وحن (هب قحلماو) (نيديزلا) :وجحن )َئ امونو) هلوقو

 قطن نم َلقو نيتكاسلا ءاسقتلال رسكنيف عمجلا نون سكعب :ىأ . (هوُلَمْعَتَسا كَ
 ءايلا عم اهايكح امهنكلو ءارفلاو ىئاسكلا اهاكح ةغل ىثكملا نون حتف نأ الإ ءهحتفب

 :زجارلا لوقب لدتساو .فلأآلا عم مهضعب اهراجأو (0فلالا عمال
 يل يل يس يح

 هلم 0 ؟0َائيملاو ديلا: اهنم "فرع

 اهرسك نكلو اهحتف لصألا ناكو «هيف. نوئلا رسك هنإف «نيعيرألا# هلق ىف :دهاشلا -

 . تاكرحلاب هبرعأف نيحلا ىرجم هارجإ نوتكي نأ زوجيو ةرورضلل

 ليقع نباو 6 ١/ ماشه نباو ؛7١ص مظانلا نبا ةيفلآلا حارس نم ءركذ :هعضاوم

 «ىبطاشلاو دوادو . ١١ص ىدوكملاو 2١١/١ ىظطويسلاو 58/١« ىنوسمشالاو تا

 ىف 087 دهاشلاو ١١/5 لصفملا حرش ىف شيعي نبا هركذو :يىوانهظصالاو .«ىبودنسلاو

 .لا" /9 بضتقملا ىف دربملاو 54/١ عماوهلا عمه ىف ىطؤينسلا هركذو....بدالا ةنازخ
 .ها «ةيفاكلا حرش ىف هب مزجو» 74/١: ىنومشألا لاق )١(

 9/١"7. ىنومشأ (بيغتو ةحمل الإ ىه امف . ةيشع تلقتسا:نييذوعخأ ىلع .:هلوقك).(9)

 حيحصلاو .جاجعلا نب ةبؤرل وه :ليقو «ىنيعلا معر امك فرعي ال: هلتاقنإ ليق :تيبلا ()
 .سدسملا زجرلا نم وهو .«لضفللا لاق امك ةبض نم. لجرل هنأ

 انايبظ اهبلأ نيرختمو :تيبلا زجعو
 :ج ىف هردص ةياور نأ الإ - ج ةخسن ىف اضيأو ب ةخسن ىف هلك تيبلا ركذ دقو

 انانيعلاو فنألا اهنم فرعأ 2
 سيلو «هنيعب لجر مسا «انايبظ» «دايجأ هعمجو .قنعلا - ميسحلا رسكب «ديجلا» :حرشلا

 ءرخنم ىنثم - تاغللا نيب قيفلتلا ىلع اهرسكب وأ نونلا عمتفب «نيرخنم» ىبظ ةينثت
 .فنألا ىف لمعتساو «ريخنلا ناكم : هلصأو

 .لجرلا اذه ىرخنم ناهبشي نيذللا اهيرخنمو اهينيعو اهديج ىملس نم فرعأ : ىنعم ا

 فرعأب قلعتم رورجمو راج «اهنم» هيف رتتسم هلعاف عراضم لغف ؟فرعألا :بارعإلا

 لعف ءاهبشأ» اضيأ هيلع فوطعم «نيرخنمو» هيلع فوطعم ءانانيعلاو» هب لوعفم «ديجلا»
 وه وأ درفم هنأ ىلع ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم «انايبظ» لعاف نيئثالا فلأو ضام

 .نيرخنمل ةفص بصن لحم ىف هلعافو لعفلا نم ةلمجلاو فلالاب ىنثملا مزلي.نم ةغل ىلع
 ليقو اهرسك سايقلاو ةينثتلا نون هيف رعاشلا حنتف ثيسح ؛انانيعلاو» هلوق. : هيف دهاشلا
 لاق ثيح ىورهلا لام هيلإو ىبظ ةينثت نايبظ نأ ىعداو «انايسظ»  .:هلوق ىف اضيأ دهاشلا
 ليقف . حيحصب اذه سيلو «ىبظ ةينثت هلعجف نييبظ ىرخدم اهبشأ ريدقتلاو :رئاخذلا ىف

 .هب دهشتسي الف ىبرع ريغ :ىأ.- .عونصم تبيبلا
 اننا ْ



 ىكحو .فلالاب ناك اذإ ىنعي .ةغل ىتثملا نون مض نأ "”ىنابيشلا ىكحو

 . (ناليلحخ امه) برعلا نع

 ةكرح ؟9(نع) ةكرحلا ةيابن ىلإ لقتنا ةكرحلا نع فرسحل ةباين نم غرف املو

 :نيعضوم ىف كلذو «ىرخأ
 لمحف «؟”ةحتفلا نع ةباين ةرسكلاب بصني هنإف «ملاسلا ثنؤملا عمج :لوالا

 فلأب عمج ام :هطباضو ءهرج ىلع ملاسلا ركذملا بصن لمح امك هرج ىلع هبصن

 ش ٠ .نيتديزم ءاتو

 :هلوقب راشأ هيلإو

 اَعُم بصتلا ىفو رجلا ىف رَسْكِي 0 اًعمج دق فلآو اَنباَمَو
 1 ؟نيتدئاز امهنوكب ءاتلاو فلالا ديقي مَل مل : تلق نإف

 ىلع لد ام دارملا ذإ :''”(دييقتلا) نع ىنغي عمج هلوقب ءابلا قيلعت :تلق

 لصأ نع ةبلقنم هفلأ امم ةاضقو ةيلصأ هؤات امم (تايبأ وحن)و .ءاتو فلأب هتيعمج

 . ءاتلاو فلالاب هتيعمج ىلع لدي مل

 دوادو 255/١ ليقع نباو 2547/١ ماشه نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم -

 .«.١؟5ص ىطويسلاو 279/١ ىنومشألاو «ىواهنطصالاو «ىبودنسلاو «ىبطاشلاو

 . 119/7 لصفملا ىف ركذو - ١ص ىدوكملاو

 لهأ ةيوار رمع وبأ ناك :بيطخلا لاق .ىفوكلا ىنابيشلا ورمع وبأ رارم نب قحسإ وه )١(
 مالكب املاع الضاف اليبن عامسلا ريثك ثيدحلا ىف ةقث رعشلاو ةغللاب ملعلا عساو دادغب

 تام .كلذ ريغو فنصملا بيرغو «رداونلاو ميلا باتك فنص ءاهتاغلل 53 برعلا

 .نينس رشعو ةنس ةئام غلب دقو نيتثامو سمح وأ تس ةنس

 .(ىلع) ب «أ ىفو ج (0)

 «هئانبل بجوم ال ذإ دساف وهو ءبصنلا ةلاح ىف ىنبم هنأ همعر ىف شفخألل افالخ) (0)

 :برعلا ضعب لوق هنمو ءهمال تفذح اميف ماشهو ءاقلطم.ةحتفلاب هبصن نويفوكلا زوجو

 ةرسكلاب بصن در نإف .فوذحملا هيلإ دري مل ام لوقلا اذه لحمو (مهتاغل تعمس)

 . 5١ ص ١ج ها (تاوضعو تاونسك

 .(هيبنتلا) | ىفو ج ءب (:4)

.1)4( 
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 ؟هعفر ةمالع ركذي مل مل :تلق نإف

 . لصالا ىلع ةمضلاب هنأل :تلق

 :لاقف ملاسلا ثنؤملا عمجب قحللا ام ركذ م
 بق اضِيأ اذ هيف - تاَعرْذاك م دق نسا ىو تالوأ ذك

 ؛ عمج مسا وهو ءروكذملا عمجلاك هبصنو هرج ىف رشكي تالوأ نأ :

 .ركذللا ىف ولوأ ريظن ثنؤملا ىف وهف هظفل نم هل دحاو ال نأ

 لعج دق امْنسا ىذناو - :هلوقو

 هنإف ١ «ةرفم نسا لعجف هب ىمس مث اتو فلا عومي اك ام نأ : ىثعي

 3 .نؤنيو بصنلاو

 تيأر) :لوقتف ©”عضوم مسا '''(ةمجعملا لاذلاب وهو) تاعرفأب هلثم دقو
 .(تافرع) هوحنو هبصنو هرج ىوتسيف. (تاعرذأب .تررمو تاعرذأ

 «”(مهنمو) قبس امك ةرسكلاب هبصنيو هرجيو نيوشتلا“ هعنمي .نم برعلا نمو
 .نوني الو ةحتفلاب هبصتيو هرجيف فرصلا هعنمي نم

 ءىحصفلا ةغللا ىلع امهوحنو تافرعو تاعرقأ نون ملا : تلق نإ

 ٠ ؟ةيملعلاو تبيان

 كح اعف - هي مس اذإ - ءانلاو ناثالاب عوصجل دكت شاق : تلق نإ

 ؟امهدحأب ىمس اذإ.ةدح ىلع. عومجملاو ىنثملا

 :ناتغل هيفف ىنثملا امأ :تلق

 .اهلبق هب برعي ناك امب ةيمستلا دعب برعي نأ :ىلوألا

 نونلا ىلع هبارعإو فلالا مازتلا ىف (نارمسع) :لثم لعمجي ذأ _-

 :ِج قل )١(

 . ماشلاب ةدلب قفز

 حج 6و فرف]
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 :هجوأ ةعبرأ هيفف ةدح ىلع عومجملا امأو

 .اهلبق هب برعي ناك امب ةيمستلا دعب برعي نأ :لوألا

 نون "”(ىلع) بارعإلا لعجو ءايلا مازعلا ىف (نيِلَسْعَك) لعجي نأ :ىناثلاو
 ."نيهجولا نيذه ريغ هيوبيس ركذي ملو ءاًقورصم

 نونلا ىلع بارعإلا لعجو واولا مازتلا ىف (نوٌراهك) لعجي نأ :ثلاثلاو
 .ةمجعلا هبشو ةيملعلل فورصم ريغ

 كلذ نأ معرو «ىفاريسلا هركذ ءاّقلطم نونلا حتفو واولا مازتلا :عبارلاو

 .برعلا ناسل نم حيحص

 :تاهيبنت

 الأ طورشم (نرواه) وأ (نيلسغك) عومجملاو (نارمعك) ىنثملا لعج :لوألا

 كلذ ىلع هبن دقو. "”تاكرحلاب ابرعي مل ةعبسلا ازواجت نإف «فرحأ ةعبس ازواجتي
 قفز .
 ." ليهستلا ىف

 «فرصلا عنمي (نارمعك) ةيمستلا دعب لعج اذإ ىنثملا نأ نم مدقت ام : ىناثلا

 مل ””(انه) فلألا ذإ نافرصي امهنإف ءامهب ىمسم (ناتو ناذ) ريغب ىنج نبا هديق

 ىف نأل :لاق "”(ناذ) فرص عنم ”ناَمَرَبم ىشاوح ىفو .ةدئازلا فلألا عقوم عقت

 . نيتدايز هرخآ

 . باتكلا مص ؟ج (؟)

 وأ نيلسغك هقفاومو عومجملاو نارمعك هقفاومو ىنثملا لعج وأ) 7١66 ص ليهستلا ىف لاق يهز

 جا .ءب (6)

 «جاجزلا نع ذخألا نم رثكأو دربملا نم عمس .«ىركسعلا ىلع نب دمحم نب ركب وبأ :وه (5)

 .هل ىضرملا ءازجلا عم الإ ميلعتلاب انينض .روقو ريغ ناك هنأ الإ وحنلا ىف هتيص دعبو

 باتك حرشو «متي ملو هيوبيس باتك حرشو «هيوبيس دهاوش حرش :ةيوحنلا هتافلؤم نم
 .ةثامثالثو نيعبرأو سمخ ها"56 ةنس ىفوتو .نيقلتلاو .شفخالا

 .(ناذه) ج ءأ ىفو ءبس (0)
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 فرصني ال ام .ىرخأ ةكرح نع ةكرحلا ةباين ''”(ىعضوم) نم ىناثلا عضوملاو

 .هعضوم ىف ققحتيس امك نيهجو نم اًعرف هنوك نم لعفلا هباش مسا لك وهو
 هباش امل هنأل ءهبصن ىلع هرج لمحف « «ةرسكلا نع ةباين ةحتسقلاب رجي اذهف

 .ةرسكلاب رجأو نيوئتلا عنم لعفلا
 فرصتيالام ةحفقلاب وجو :هلوقب راشأ اذه ىلإو
 .(دجاسم ىف تيلصو ءدمحأب تررم) :وحن رسكلل عمجلاو درفملا :كلذ لمشف

 . ”(لصألا امهنأل) « هبصنو هعفر نع تكسو

 . «فدر» لآ دْمَب كي وأ افضُي مَ ام :هلوقو

 . (نسحالابو موقلا نسحأب تررم) .وحن ةرسكلاب فئتيح رجبي هنإف : ىنعي

 :وحن .ةلوصوملاو «لثم امك ةفرغملا (لآ) :هلوق لمشو
 "9بقآوحلا ٌركذ هاوهت امب تيسن  َُذِإ ةرظات ناظقيلاب تنآ ام

 ش .(عضاوم) ج ىفو با 1

 55 مالا اهنال) ج ىفو ب ك1

 ثحبلابو «هلئاق مسا ىلع.فقأ مل : :9١7ص ١ج دهاوشلا حرصت ىف ىتيعلا لاق: ::تيبلا ()
 نكلو - واولاب - تنأ امو : مهضعب هدشنأو .ليوطلا نم.وهو. .لئاق ىلع هل رشعأ مل

 .ىنيعلا لاقءامك قاولا نودب .ةحيحصلا ةياورلا
 - نايسنلا «تيسن» .ءادوسلا ةلقملا نم رظانلا «هرظان» ءرذحلاب :ىأ «تاظقيلاب» :حرشلا
 نم ؛ءاوهت» .ءىشلل نايسسنلا ريثكلا .نونلا حتفيبو ءظفحلاو ركذلا فالبخ - نونلا رسكب

 .هرخآ ءىش لك ةبقاعو قاع عمج «بقاوعلاولا بحأ اذإ ىوهي ىوه

 هل كتبحم ببسب كتريصب ىلع كاوه ىطغ اذإ هرظان ظقي ىذلا لجرلاب تنأ ام : ىنعملا
 . كرمأ هيلإ لوقي ام .تقاوع ركذ تيسنو

 .ىناثلا ىلع ادتيسمو لوألا ىلع ام مسا ؛«تنأ» ةيميمت وأ ةيزاجهج ةينفاث «ام» :بارعإلا

 وهو أدتبملا ربخ وأ ام ربخخ :ناظقيلا ةدئاز ءابلا ؟ناظقيلاب».مفر لخم ىسف وهق امهيلعو

 نم عنم امنإف امهيلعو ىناثلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرمو لوألا ىلع ةردقم ةحستفب بوصنم
 ءاهلاو ةهبشم ةفص هنأل ناظقي لعاف «هرظان» دئازلا رجلا فرج .ةكريخب لخملا لاغتشا اهروهظ

 مسا اهنال ناظقيلا ىف «لآ» وه ادتبملا ربخ وأ ام ربخ نإ ليقو :هيلإ فانضم بئاغلا ريمض

 نامزلا نم لبقتسي امل فرظ ءاذإ» هتلص اهلعاف عف ةهبشملا ةفصلاو ..ىللا ىنعمب لوصوم
 نمي» اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم ىف لعافلاو لمقلا نم ةلمج «تيسن» طرشلا ىنعم نمضت
 ةلص اهل لحم ال «هاوهت» ةلمجو اهب رج لحم ىف لوصوم مسا نمو ةيبسبسلل ءابلا «ءاوهت
 - «بقاوعلا» تيسنل هب لوعفم ؟ركذ» تيسن :هلوقب قلعتم رورجملاو راجلاو .لوصوملا

 نص



 :وحن ةدئازلاو

 يم ل ")رام ديزيلا نب ديلولا تيكر
 فلألا ىنعي ©”امهلدب وأ ماللاو فلألا بحصي ملام :ليهستلا ىف لاقو

 :رعاشلا لوقك نميلا لهأ ةغل ىف ميملاو
 «”ةًقكوأ داتعا دمرأمأ لْيلب تيِبَت 00.0.0...

 ركذ تيسن اذإ) :هريدقتو مالكلا قباس هيلع لد فوذحم اذإ باوجو .هيلإ فاضم -

 . هرظان ناظقيلاب تنأ امف هاوهت نم ببسب بقاوعلا

 نأو ةرسكلاب رجناو ماللاو فلألا دوجول فرصنا هنإف «ناظقيلاب تنأ ام» هلوق ىف :دهاشلا

 .لوعفملاو لعافلا ىمسا ىلع لخدت ىتلاك ةلوصوم هيف ماللاو فلآلا

 .ىبطاشلاو 247/١ ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 نيتلودلا ءارعش ىمرضخم نم مدقم رعاش وهو «دربأ نب حامرلا همساو ةدايم نبال :تيبلا )١(

 .ليوطلا نم وهو ناورم نب كلملا دبع نب ديزيلا نب ديلولا اهب حدمب ةديصق نم وهو
 . هلهاك ةفالخلا ءابعأب اديدش :هزحعو

 .«ديلولا اندجو» هيف ىورو هلك تيبلا ب ىفو .لوألا رطشلا ج «أ نيتخسنلا ىف دروو

 ديزيلا نب ديلولا «ديلولا» تملع ىنعمب نوكت نأ روجيو «ترصبأ ىنعمب «تيأر» :حرشلا

 ةفالخلا رومأ دارملاو «لاقثأ - نيعلا رسكب - ءبع عمج ؛ءابعأ» ناورم نب كلملا دبع نبا

 لك ونحو .بتقلاو جرسلا ونح وهو - ءاحلا رسكي - ونح عمج ءانحأ» ىورو .ةقاشلا

 .نيفتكلا نيب ام «هلهاك» .هجاجوعا ءىش

 .ةديدشلا ةفالخلا رومأ لمحتي هلهاك اديدش اكرابم هنوك لاح ىف لجرلا اذه ترصبأ : ىنعملا

 .ةفالخلا رومأ ديدش لمحي هنأ دارأو بتقلاب ةفالخلا هبشو «لومحلا لمجلاب ههبش

 فاضم «ديزيلا» ةفص «نبا» هب لوعفم «ديلولا» لعافو لعف ترصبأ ىنعمب تيأر :بارعإلا

 «اديدش» . تملع ىنعمب تيأر تلعج اذإ ناث لوعفم وأ لوعفملا نم لاح «اكرابم» هيلإ

 .اديدش هلوقب قلعتم رورجمو راج «ءابعأب» فطعلا فرح طاقسإب اكرابم ىلع فوطعم

 لمعت ةهبشم ةفص هنأل ديدشب لعاف «هلهاك» - هيلإ فاضم ؛ةفالخلا» و فاضم ءابعأو

 .هيلإ فاضم ديلولا ريمض ءاهلاو .لعفلا لمع

 ريكدتلا ريدقتب ماللاو فلألا امهيف رعاشلا لخدأ ثيح «ديزيلا نب ديلولا» ىف :دهاشلا

 7537/١. ىنيعلا هلاق «ةدئاز ةقيقحلا ىف ىهو ءامهيف

 نباو ىبطاشلاو .ىوانهطصالا 57/١« ىنومشألا :هركذ ةيفلألا حارش نم :هعضاوم

 فاصنإلاو 255/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو «بدألا ةنازخ ىف 484 مقر ماشه

 . ١/١8

 .8ص ليهستلا (؟)

 - ملو نييئاطلا ضعب هلئاق 7١5 ص ١ج ىربكلا دهاوشلا حرش ىف ىنيعلا لاق :تيبلا (")

 2 ننكر



 . عبت هانعم (فدر) :هلوقو

 لهف ةرسكلاب رجلا ©7(و) (لأ) هتلخد وأ فرصتي ال ام.فيضا اذإ :ثلق نإف

 .”روهشم فالخ هيف :تلق

 .اقلأت اًقيرب دجّت نم تمش نأآ :هردصو .ليوطلا نم.وهو ءهمسا ىلع فقأ -

 ش 1 7 .هلك ب ىفو ىناثلا رطشلا ركذ.ج ءأ نيتخسنلا ىفو
 ىأ «اقيرب» ءبوصي نيأ هترظن اذإ اميش هميشأ قربلا تمسع نم «تمش نأآ» :حرشلا

 دمرألا ليلب دارأ «دمرأما ليلب» ٠ عمل اذإ قربلا قلات لاقي - خالق ديدشتب -.انقلأت .ءاناعمل

 ىف مايصما ربما نم سيلا :46 هلوق ىف امك نميلا لهأ ةغل وهو...« ماللا: نم تلدبأ ميملاو

 .بولقملا نم تيبلاو «نونجسملا :قلوالا «اقلوأ» .«رفسمأ
 .نونجلا هداتعا دمزأ لجر ةليلب تب قيرب ىندأ ةهجللا هذه نم. كمل جال نئلأ : ىنعملا
 ةيردصم نوكت نأ لمتحي :نابصلا ةمالعلا لاق ؟نأ» و.ماهفغتسالل ةزمهلا«نأأ» : بارعإلا
 :ضام طرشلا لعف نأل اعوفرم اهباوجب ىتأ ةيطرش نوكت نأو ليلعسلا .مال اهلبق :تفذح

 قاسني ىذلاو «ةروسكم اهتزمهف ىناثلا ىلعو «ةحوتفم اسهتزمهف لوألا .ىلعو :تلق ها
 امو نأو .هلغافو ضام لعف «تمش»# رعاشلا دارمل برقأو ىنغم ئسحا لوألا نأ ىنهذ ىلإ

 قلعتم رورجملاو راجلاو اسايق فوذحم رج فرحب رورجم ردصف :ليوآث ىف .هيلع تلخد
 ضام لعف «اقلأت# تمشل هب لوعفم «اقيرب» تمشب قلعتسم هنهغ:نم# ىنآلا «تيبت١ هلوقب

 ةفص بصن لحسم ىف ةلمجلاو «قيرب» ىلإ دوعي رتتسم ريمسف لعافلاو: قالطإلل فلألاو
 هيلإ فاضم «دمرأمأ» تيبتب .قلعتم رورجسمو راج «نيلب» .لعاقو لعف «تيبت» .قيربل
 ةلمجلاو داتعال هب لوعفم «اقلوأ» دمرأمأ ىلإ دوعي رشتسم ريمض .ةلعافو. نضام لعف «داتعا»

 نأل هل ةفص رج لحم ىف ىه وأ دمرأمأ نم لاح بصن لحع ىف لغافلاو لعفلا نم

 .ةركتلا ةوق ىف: اظفل اقرعم .ةيسنجلا لأب ىلحملا
 ىه ىتتلا ميملا هلخد ال نكلو ءفرضني ال دمرأ نإف «دمرامأ ليلب# :هلوق ىف :دهاشلا

 تررماا :وحن ماللا هلخد اذإ اميف رجني امك ةرسكلاب رجا نميلا لهأ ةغل ىلع ماللا ضوع

 .«نسحألاب

 عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو 5/١ ةيفلألل هحرصش ىف ىنومسشألا هركذ :هةعضاوم

 .ب ق3 1/1 . »)١(

 بهذو ؛ةعامج رايتخا وهو «فرصلا نم هعنم ىلع ايقاب نوكي 6لآ» عبت وأ فيضأ اذإ» )1١(

 وهو) اقلطم افرصنم نوكي هنأ ىلإ - جارسلا نباو «ىفاريسلاو ..دربملا : مهنم ةعامج

 فرصنمف ةلع هنم تلاز اذإ هنأ .بجاحلا نبا ةمدقم ىلع هتكن ىف مظانلا راتخاو «ىوقألا

 . 17/١ ىنومشأ ها .«مكسحأبا وحن ءالف ناتلعلا تيقب نإو ءمكدمحأب وحن

 .88 ١/ نابص ها «مظانلا ليضفت قيقحتلاو# مظانلا قيقحت ىلإ ليمأو
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 وحن فرصنمف (لأ) وأ ةفاضإلاب هيتلع ىدحإ تلار نإ هنأ :قيقحتلاو

 .(مكتسحأب تررم) :وحن فرصنم ريغف الإو (مكدّمحأِب تررم)

 قاب هنأ مظنلا ىف همالك ةوق نم موهفملاو «هب قيلأ وه عضوم كلذ نايبلو

 .هفرص عنم ىلع

 .لاعفالا ىف ةباينلا عضاوم ركذي ذخأ ءامسألا ىف ةباينلا عضاوم نم غرف املو

 .فذحلاو فرحلا :نائيش لعفلا ىف بئانلا نأ مدقت دقو

 «ةلعلا فورحو نونلا فذح فذحلاو ,.ةمضلا نع بونت نونلا وه فرحلاف

 نع بوني ةلعلا فورح فذحو '”(نوكسلاو .ةحتفلا نع بوني نونلا فذحف)
 .نوكسلا

 :لاقف نونلا عضاومب أدبو
 <١ هام” عءاب#

 انولأستو نيعدتو اًعْفر انونلا نالعفي وْحَنل لما

 نيبئاغ وأ نيبطاخمم ن نينثا فلأ هب لصتا لعف لك وه (نالعُقي) وحنف

 نالعفي) وحن اًقرح وأ «هب لثم امك اريمض ناك ءاوس نالعفي امهو (نالعفت امتنأ)

 ©”ةءاونش دزأو ْئيط ةغل ىف (نيديزلا

 نآب) حيرصت وهو ءرّيص :ىأ (لعجاو) هلوقل ناث لوعفم وه (اًعفَر) هلوقو
 هذه ىف بارعإلا نأ معز نمل اًقالخ روهمجلا بهذم وه امك "”(نونلاب عفرلا

 .لعفلا مال ىلع ةردقم تاكرحب ةلثمألا

 . (ةبطاخملا) ءاي هب لصتا لعف لك وهو (نيعدت) وحنو :ىأ (نيعدتو) هلوقو

 عمج واو هب لصتا لعف لك وهو (نولأست) وحن ىأ (نولأستو)» هلوقو

 امك اريمض تناكأ ءاوسو (نولعفي مهو نولعفت متنأ) وحن «نييئاغ وأ نيبطاخم

 .اهيلإ راشملا ةغللا ىف (نوديزلا نولعفي) وحن افرح وأ هب لثم

 .جاب قلد

 . (ةءونش دسأ) حصفأ وهو نيسلاب - دسأ لاقيو نميلا نم ىح 0(

 .(نونلا نأب) أ ىفو ج ءب (*)
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 . هم ماكنا و 00 8
 . همس بصنلاو مزعبلل اهفذحو :هلوقو

 نو اولَعفت مل نإف ) : ىلاعت هلوقك بصنلاو مزجلل ةمالع نونلا فذحو : ىأ

 . "7 مب اوُلَعْفَت

 وم موم م ير
 .هملظم ىمورتل ىنوكت ملك :هلوقب لثم دقو

 نأب بوصنم («ىمورتو» نونلا فذح همزج ةمالسعو ملب موزجم (نوكتف»

 . اًضيأ نونلا فذح هبصن ةمالعو دوحجلا مال دعب ةرمضم

 قحأ مزحلا نإف «هتمالع ىف مزجلا ىلع لومحم بصتلا نال ؛ مزحلاب أدبو

 .ءامسألا ىف رجلا ىلع لمح امك هيلع بصنلا لمحف فذحلاب

 .سايقلا وه حتفلاو ءاهرسكو ماللا حتف هيف زوجي (هملظم) :هلوقو

 لاعق“الاو ءامسنالا نم لتعملا بارع
 عرش «لاعفألاو ءامسألا نم حيحصلا بارعإ 29(نايب) ىف لوقلا ىهنأ املو

 :لاقف .لاعفالاو ءامسألا نم لتعملا بارعإ ىف
 ار

 .اًمراكم ىقترُملاو ىَفْطصْماك ام ءاملسألا نم التعم مسو

 لك ىلإ ىناثلابو .ةمزال فلأ هبارعإ فرح مسا لك ىلإ لوألا لاثملاب راشأف

 .(ةرسك اهلبق ةمزال ءاي) هبارعإ فرح مسا

 ةمزال واو هبارعإ فرح ام ء ءاصسألا ىف سيلو التعم ىمنسي نيعونلا الكف
 , ©ةمض اهلبق

 لكل نإف «لالتعالا ىف اكرتشا نإو نيعونلا نيذه نأ ىلإ «؟”(راشأ مث)

 :لاقف رخآلا مكح ريغ امكخو اًصاخ اًمسا ”(دحاو)

 )١( ةرقبلا ةروس 78.

 ) )0.ج

 .ب أ(

 .با(أ(5)

 .ءاب كك (0) 5



 2 دريد عر

 رصف دق ىذّلا وهو هعيمج ارد هيف بارعإلا لوألاف

 هيف ردق "'"(امنإو) ىفطصملاك ةمزال فلآ هبارعإ فرح ام فلألاب ىنعي
 . فلألا كيرحت رذعتل ءرجلاو بصنلاو عفرلا ىنعأ هعيمج بارعإلا

 .ارذعت فلألا ىف ةردقم ةمض هعفر ةمالعف (ىتفلا ءاج) :تلق اذإف

 .ًارذعت فلألا ىف ةردقم ةحتف هبصن ةمالعف (ىتفلا تيأر) :تلق اذإو

 .ارذعت فلألا ىف ةردقم ةرسك هرج ةمالعف (ىتفلاب تررم) :تلق اذإو

 حالطصالا ىف ىمسي عونلا اذه نأ ىلإ ةراشإ (ًارصق دق ىذا وهو) :هلوقو

 ًاروصقم (ىعسي) وحن ىمسي ال كلذلو ءدودمملا هلباقيو ءدملا عنم هنأل ءاروصقم

 .دودمم لعفلا ىف سيل ذإ

 .عنملا رصقلاو «تاكرحلا روهظ نع رصق هنأل ؛اروصقم ىمس ليقو

 ةرسك ىلت ةمزال ءاي هبارعإ فرح ام :ىناشلاب ىنعي (صوُقْنَم ناّثلاو)

 ْ 7 .ىقترملاك
 .؟قترتو عادا وحن نيوتل همال فذحت هنأل ؛صوقنم ىمسو

 اهضعب هيف رهظو تاكرحلا ضعب 2)(هيف) صقن هنأل ليقو

 04 هّللا يعاد اوُبمجأ اَْف اي :ىلاعت هلوق وحن ْرِهظ هبصتو
 . 'ةحيتفلا ةفخخل كلذ

 م اى مق

 ةمض هعفر ةمالعف ' ”4 عادلا عدي موي :ىلاعت هلوق وحن ىوني هعفرو

 لوقك ةرورضلا ىف رهظ دقو ءاهب قطنلا ناكمإل ارذعت ال الاقثتسا ءايلا ىف ةردقم

 : رعاشلا

 .(امأو) ج ىفو ب ل(

 .بأ(0)

 ١"7. «فاقحألا ةروس (*)

 :رعاشلا لاق .اضيأ بصنلا ىف ءايلا نكسي نم برعلا نمو) (4)

 ايل ىدّتها ' تومرضح ىّلعأب ىرادو 1 ةراذ ةماميلاب شاو نأ ْوَلو

 ىلع بصنلا ةلاح لمح هنأل رعشلا تارورض نسحأ نم وهو :دربملا سابعلا وبأ لاق

 .45 ١/ ىنومشأ ها (رجلاو عفرلا ىتلاح

 . ١ رمقلا ةروس (5)

 نضخي

00 

 ج1



 '"'دثرالا ىباك ىرّثلا ثيبخ قولا رش قهزرفلا "قرعو
 ةمضب عفر امك (0(ةّيونم) ةرسكلاب رجي ”:ىأ رضي اًضيأآ اذك هلؤقو

 ةوعد بيجأ » :ىلاعت هلوقك «ءايلا ىلع ةرسكلاو ةمسلا لقثل ©(ةيونم)

 قطنلا ناكمإل *”(ارذعت) ال .الاقثتسا ءايلا ىف ةردقم ةرسك هزج ةمالعف 74 عادلا

 :ريرج لوقك اهب

 0 ع ع ع ع ©0ىضام ريغ ىوهلا نيفاوي ًموُيف

 تانج عي سمس بس سس سس سس سمسم

 . براقتملا نم وهو ةيلاد ةديصق نم وهو اقدررف وجهي ةيظنع نب ريرج هلئاق تيبلا )١(

 «ىرثلا ثيبخ» لوصألا رشأ قدزرفلا لصأ ىنعي «هلصأ هب دازآ *قدزرفلا قرع» :حرشلا

 مل اذإ دنزلا ابك نم «دنزألا ىباكو» اضيأ لصألا هب دارأو «ةبرتلا فيس - ةثلشملا ءاثلاب

 .دنر عمج - نوزلا .مضب - دنزألاو «هران جرخت

 بقث اهيف ىلفسلا دنزلاو ىلعألا وهو رانلا هب حدقت ىلا دوعلا «دنزلا» :ىرهوجلا لاق

 هيلإ فاضضم «قورغلا» هربخ «رش» هيلإ فاضم «قدزرفلا» ادنتبس «قرعو» : بارعإلا
 وه :ىأ فوذحم أدتبم ربخ نوكت نأ روجيو «هيلإ فاضم ؟ىرثلال ربخ دعب ربخ «ثيبخ»
 ربخ نوكت نأ روجيو ربخ دعب ربخ «ىباك» مذلا ىلع بصنت نأ روجيو ءىرشلا ثيبخ
 .هيلإ فاتظم «دنزألا» فوذحم ادتبم
 ةردقملا ةمضلا ىه عفرلا ةمالع نإف ةمومضم ءايلا تناك اذإ هنأ ةذنؤالا ىباك» ىف :دهاشلا
 ترهظ انهو اهب قطنلا ناكمإ رذعت لجال ال لاقثستسالا لجيل كيك :نولعجيو ءايلا ىف

 .ةرورضلا ىلغ لومحم هنكلو ةمضلا
 . 57/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذ :هعضاوم

 0 .(ةنونم) ج ىفو ب 2. قفز

 .(ةنونم) ج ىفو ب ءأ (9)
 1١85. ةرقبلا ةروس (5)

 ب (0)

 .ليوطلا نم وهو .لطخألا اهب وجهي ةيطع نب ريرجل ةليوط ةديصق نم تيبلا (1)
 .ب ةخسنلا ىف هلك تيبلا ركذ دقو .لوغت الوغ نهنم ىرت امويو :همامتو

 «ىضام ريغ» ةمجعملا ىازلاب - ةازاجملا نم وهو «ىوهلا نيزاجي «ىوهلا نيفاوي» :حرشلا

 ناليغلا ثبخأ ىهو ةالعس عمسج ىلاعسلا نم وهو - نيغلا مضب «الوغ» ىضمي ىضم نم
 ناسنإلا تلوغت نم وهو «ىظلت اران» ىف امك نيءاتلا ىدحإ تفذحف .لوغتت هلصأ «لوغت»
 . هتكلهأو هب. تبهذ :ىأ .لوغلا

 مهنكلهي امويو ءعطقم لصوب قاشعلا نيزاجي اموي نهنآب ءاسنلا فصي هنأ :ىنعملا

 - :نارجهلاو دودصلاب



 :لاقف "”"«لاعفألا» نم لتعملا ىلإ لقتنا مث
 05 ري ج2 هل ديوب سم داما, . نو ينل .-ٌ

 فرع التعمف ءايوا واو وأ فلأ هنم رخآ لعف ىأو

 هربخ فلأو أدتبم هنم رخآو ةردقم ةماعلا «ناك» اهدعبو ةيطرش انه : ىأ

 .ناك ربخ ةلمحلاو

 ةردقملا «ناك» نوكت نأ لمتحيو «ءطرشلا باوج «فرع ًالتعمف» :هلوقو

 . 9ةعيبر ةغل ىلع نيونتلا فذحب هيلع فقوو اهربخ فلأو اهمسا رخآو ةصقان

 ىلإ اهتفاضإ زاجأ نم بهذم ىلع ةلوصوم «ىأ» نوكت نأ زوجيو
 ش . ةركنلا

 ةوسنلا نونو عراضم لعف «نيفاوي» هدعب لعفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ةامويف» :بارعإلا -
 ةفص هنأ ىلع بوصنم وأ ناث لوعفم وه :ىنيعلا لاق «ريغ» هب لوعفم ؟ىوهلا» هلعاف

 ةيأ ىلع هنأ ىدنعو .ها .ذفان ريغ ءافو نيفاوي ىأ اقلطم الوعفم عقي فوذحم ردصمل

 اقلطم الوعفم ناك اردصم فوذحملا كلذ تردق ول كنأ ريغ فوذحم فوصومل ةفص لاح

 ذفان ريغ اثيدح ىوهلا نيزاجي ىأ ايناث الوعفم ناك ردصم ريغ امسا هتردق ولو .هردق امك

 ظافلألا نم «ريغ» ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «ىضام» كلذ ىنعم ىف ام وأ

 واولا ؛امويو» اههبشأ امو لثم ظفل اهلثمو افيرعت ةفاضإلا هديفت الف ماهبإلا ىف ةلغوتملا
 لوألا اموي ىلع فوطعم هنإ ىنيعلا لوقو .هدعب لعفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم اموي ةفطاع
 نيلومعم نامويلا ناكل الإو ةقباسلا ةلمجلا ىلع اهلك ةلمجلا هذه تفطع واولا نأل أطخ

 نأ نم ىلوأ ةيرصب ىهو عراضم لعف «ىرت» دحأ هيلإ بهذي مل كلذو .قباسلا لعفلل

 هب لوعفم «الوغ» ىرتب قلعتم رورجمو راج «نهنم» هيف رتتسم ريمض هلعافو ةيملع نوكت
 الوغل ةفص بصن لحم ىف ةلمجلاو .هيف رتتسملا لوغلا ريمض هلعاف عراضم لعف «لوغت»

 .ناث لوعفم اهنأ ىلع بصن لحم ىف ةلمجلا هذه تناك ةيملع تلعج نإو

 هنأل اهناكسإ سايقلاو «ةرورضلل ىضاملا ىف ءايلا تكرح ثيح «يضام ريغ» ىف :دهاشلا

 فذحتف ضام ريصي لالعإلا دعبف «ىضقي ىضق نم ضاقك ىضمي ىضم نم لعاف مسا

 | .نيونتلاب ىفتكيو ءايلا هنم
 09/١. هيوبيس ىفو 55/١ ىف ىنومشالاو ىبطاشلا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .«فلالا» ج ىفو ب )١(1«

 .رضم ةيناثلاو ةيناندعلا برعلا امهيلإ عرفتت نيتللا نيتميظعلا نيتبعشلا ىدحإ )١(
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 :وحن واو وأ «ىشخي) :وحن فلأ هرخآ لعف لك نأ :كثيبلا لصاحو

 صوقنم لاقي الو ءمسالا اذهب فرع دق لتعم وهف «ىعوي# : : وحين ءاي وأ «وعدي»

 . "”«ءامسألا ىف الإ» روصقم الو

 ما ريغ هيف ولا فالق ْ :هلوقو

 هعفر ةمالعف «ىعسي نلو ىعسي ديز» وحن بصتلاو عفرلا مزحلا ريغب ىنعي |

 .ةردقم ةحتتف هبصن ةمالعو ةردقم ةمض

 هنأل ءمزجلا ىنث ىنثتسا امنإو «رذعتلا ليبس ىلع وهف فلالا ىف ردسق ام لكو
 ."ئتايس امك فلالا فذحب رهظي

 مم عود 5

 ىمري وعليك ام بص دبأو 3 :هلوقو

 :لوقتف «ىمريك١ ءايلاب اب لتعملاو «وعديك» واولاب لتعملا بصن ")"رهظيو» ىأ

 .ةجتفلا ةفخل «ىمري نلو وعدي نل»
 ونا امهيف عفرلاو :هلوقو

 ةمض امهعفر ةمالعف «ىمريو وعدي ديز» :وحن ءايلاو واولاب لتعملا ىف : ىنعي

 . صوقنملا ىف قبس امك االاقثتسا ءايلاو واولا ىف ةردقم
 َنهَنالَف امزاج فذحاو ٠.٠ 7000 :هلوقو

 ملو شخي مل» :وحن مراجلل ةثالشلا فذحت .ءايلاو: :داولاوا ةفلالا :

 : ري 7 مدي

 . نم الدب ةلعلا فرح ناك اذإ «عرف هنأل .مزاجلا دنع فذحلا نأ :قيقجحتلاو

 ردق نإو ' اهرارقإ بجو لادبإلا لبق مزاجلا لوخد ردق نإف' «أرقي» :وحن ةزمه

 عنمو .فذحلاو تابثإلا :نيهجو هيف روفصع نبا ربكذ دقف لادبإلا دعب هلوخد
 .فذحلا مهضعب

 )١(  1(ءامسألا ريغ ىف الإ) ب ىفو ج .

 0/١ ليقع نبا ها .ريخألا فرحلا هل فذحي هنأل ءرهظيف مزجلا امأو (؟)

 . «رهظأو» ب أ ىفو. ج

 فرخ ةنكاسلا ةزمهلا بلقت لئنيح كنأل ."ىسايق لادبإ وهل :حيضوتلا ىف ماشه نبا لاق (:)

 .اهليق ام ةكرح سنج نم ةلع



 ىف امأو ءرعشلا ةرورض ريغ ىف ىنعي .«اًمزال اًمكح ضقَن» :هلوقو

 :رعاشلا لوقك .مزجلا ردقيو فرحألا هذه تبثت دقف ةرورضلا

 ا 0 منت ءايثالاو كينأي مل
 "عدت مّلو وجهت مل مة * ع + + ع + ع حج :رخآلا لوقكو

 دايز نب عيبرلاب اهيف ضرعي .ىسبعلا ةميذج نب ريهر نب سيقل ةديصق علطم وه :تيبلا )١(
 .رفاولا نمو ةيلاد ةديصقلاو «ءانحش امهنيب تناكو
 .دايز ىنب نوبل تقال امب :تيبلا زجعو

 .لوألا رطشلا ج ءأ ىفو ب ةخسن ىف هلك تيبلا ركذ دقو

 تاذ «نوبل» ءرشتنتو دادزت - ءاتلا حتفب - «ىمنت» ربخلا وهو أبن عمج «ءابنألا» :حرشلا

 نب عيبرلا «دايز ىنب» ةباشلا ةقانلا ىه ماللا مضو فاقلا حتفب «صولق» ةياور ىفو نبللا
 .هتوخإو دايز

 ' لاحلاو ؟ناعجشلا مهاشخي نيذلا ريواغملا مهو دايز ىنب قاينل ىرج ام كغلبي ملأ : ىنعملا

 .ىنادلاو ىصاقلا اهفرعو عاقبلا تألم مهرابخأ نأ

 ملي موزجم عراضم لعف «كيتأي» ةمراج ةيفان مل .ماهفتسالل ةزمهلا «ملأ» : بارعإلا

 فاكلاو حيحصلا ىرجم لتسعملل ءارجإ ءايلا ىلع ةردقملا ةكرحلا فذح همزج ةمالعو

 ةىمنت» أدتبم ءابنألا .لاحلل واولا :«ءابنألاو» هب لوعفم بصن لحم ىف بطاخملا ريمض

 ىف هربخو أدتبملا ةلمجو أدتبملا ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو هيف رتتسم هلعاف عراضم لعف

 لدجلا مهنيب لاطو ةريثك لاوقأ ىلع ءابلا ىف ءاملعلا فلتخا «امب» لاحلا ىلع بصن لحم

 .اهرمأ ىف

 ءاتلاو ضام لعف «تقالو» ىتأي لعاف لوصوم مسا :امو ةدئاز اهنأ اهيلإ اوبهذ ام رهظأو

 اهل لحم ال لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ءهيلإ فاضم «دايز ىنب» لعاف «نوبل» .ثيناتلل
 ةرورض انه لعافلا ىف ءابلا ةدايزو «هتقال» هريدقت فوذحم دئاعلاو . لوصوملا ةلص

 . ةيرعش
 .ةرورضلل مزاجلا عم ءايلا وهو ةلعلا فرح هيف رعاشلا تبثأ ثيح «كيتأي ملأ» ىف :دهاشلا

 ماشه نباو ىبودنسلاو ىبطاشلاو 51/١« ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىف شيعي نباو 07/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذو ١/ ٠٠١ ىنغملا ىف اضيأو 0
 .569ص "”ج هيوبيس باتكو .بدألا ةنازخخ ىف 575 دهاشلاو ١75 /7 لصفملا حرش

 وحنلا ةأشن ىفو «هلئاق مسا ىلع فقأ مل :4"77ص ١ج دهاوشلا حرش ىف ىنيعلا لاق ()

 .طيسبلا نم وهو قدزرفلل ءالعلا نب ورمع وبأ هلئاق ه9 ص

 . نابز وجه نم ارذتعم تثج مث نابر توجه :همامتو

 - .دهاشلاب ىفتكا ج ءأ ىفو ... ب ةخسن ىف هلك تيبلا ركذ دقو

 و
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 ")ونمت الو اهاضَرَت.الو هممت للف 000 : رخآلا لوقو 1

 .روفصع نبا رايتخا وهو فلآلا تابثإ مهضعب عنمو

 ةيونملا ةمضلا :ليقف «مزاجلا هفذح اميف مهفالتخا ,فالنخلا اذه ببسو
 مث ةرورض اهب ظفل .ةرهاظلا ةمضلا :ليقو ءاهيتخأو فلآلا نيب.قرف ال اذه ىلعف
 .كلذ اهيف نكمي ال ذإ :"0فلألا ىف روجي ال اذه ىلعف «تفذح

 بيزلا نم هقاقتشاو «لجر مسا - ةدحوملا ءابلا ديدشتو ىازلا حتفب قب - «ناير» :حرشلا 5

 .هترثكو رعشلا لوط وهو
 ريمض اهنأ ىلع ةحوتفم ةاحنلا رثكأ ةياور ىف ءاتلاو لعافو لعسف «توجه» :بارعإلا

 «م» هب لوعفم «نابز» ملكتملل انهنأ ىلع ةمومبغم ئضترملا هاؤر.اميسف ىهو . بطاخملا

 نم لاح «(رذتعم» ةقباسلا ةلمجلا ىلع ةفوطعم ةلمجلاو لعافو لعف «تثج» فطع فرح

 ةمراج ةيفان «مل١ هيلإ فاضم «نابز» رذتعمب قلعتم رورسجمو زاج «وجه .نم# لعافلا
 واولا «ملو» واولا ىلع ةردقملا ةكرحلا فذح همزج ةصالعو.ملب موزجم عراضم ؛وجهت»

 كرحو نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف ؟عدش» ”ةمراج ةيفان ملو ةفطاع

 1 .ىورلل رسكلاب
 .ةرورضلل مزاجلا عم واولا رعاشلا تبثأ يح ةوجهت. مل ىف :دهاشلا

 ىف ىطويسلا هركذو - ىبطاشلاو 55/١ ىنومشأالا .:ةيسفلالا حازش .نم هركذ :هعضاوم

 6/١ فاصنإلاو 20/6 لصفملا حرش ىف شيمي نباوب مك عماوهلا عمه

 هيض ل صئاصخلاو

 .سدسملا زجرلا نم وهو ءزجارلا  جاجععلا نب ةيؤر هلئاق )١(

 ةييي لل مم قّلَطَف تَبَضُه روجعلا اذإ :هردصو

 .ىناثلا رطشلا ج ءأ ىفو ب ةخسسن ىف هلك تيبلا ركذ دقو
 .اهب قفرت الو اهقلطف كتمصاخو .زوجتعلا تبضغ اذإ :ىنعملا

 تبضغ اذإ :ىأ هدغب رهاظلا هرسفي لعفب عوفرم .«زوجعسا» طرشلل «اذإ» :بارعإلا

 ءافلا «قلطف» ىه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تبضغ» روجعلا

 «اهاضرت الو» تنأ هريدقت رتتسم ريمض هلعافو رمأ لعف قدطو طرشلا باوج ىف ةعقاو

 ىلع فطع ةلمج «قلمت الو» قلطف هلوق ىلع فطع لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمج
 .نيءاتلا ىدحإ تفذحف قلمتت الو هلصأ اهاضرت الو هلوق

 ءايلاب اهيبشت مزجلا ردقو .فلالا هيف رعاشلا ت تبثأ ثيح «اهاضرت الود هلوق ىف :دهاشلا

 .ةرورضلل كلذو «كيتأي ملأ رخآلا لوق ىف

 نباو «4 عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو «ةيفلألل هحرش ىف ىبطاشلا هركذ :هعضاوم

 .بدألا ةنازخ نم "76 مقر دهاشلاو ٠. 3/1 .لصفملا حرش ىف شيعي

 .«لاعفألا» ج ىفو ب .أ د

 موو



 فورحلا تفذح دقو '”عابشإ ةتباثلا فورحلا هذه نأ ىلإ موق بهذ دقو
 ءايلا لاثم - واولاو ءايلا بصن ريدقت ًاضيأ ةرورضلا ىف درو دقو .مزاجلل ةيلصألا

 :رعاشلا لوق -

 (01لوص هراذ نم نمم نزحلا هراد نم طحش ىلع ىندي نأ هللا ٌردقأ ام

 :هلوق واولا لاثمو

 ©0بأ الو مأب وم ومسأ نأ ُهَّللا ىبأ مق م ا. اناف د.افافق دة افاق دقاق اةاواعأا#

 ىف ةمضلاو ءاي تأشنف كتأي ىف ةرسكلاو فلأ تأشنف ضرت ىف ةحتفلا تعبشأ الشثمف )١(

 ها .ىسنت تسلف :ىأ «ةيهان ال ءةيفان الف «ىسنت الف كترقنس» امأو واو تأشنف جهت

 .فرصتب 45/١ ىنومشأ

 . طيسبلا نم وهو - ةيمال ةديصق نم وهو «ىرملا جدنح نب جدنحل تيبلا (1)
 - ةلمهملا ءاخحلاو ةمجعملا نيشلاب «طحش ىلع» برق اذإ وندي اند نم «ىندي نأ» :حرشلا

 ةرورضلل ءاحلا تكرح انهو - ءاحلا نوكسو نيشلا حتفب طحشي طحش نم دعب ىلع :ىأ

 «برعلا دالبب عضوم مسا وهو - ةمجعملا ىازلا نوكسو ةلمهملا ءاحللا حتفب «نزحلا هراد»

 مسا واولا نوكسو ةلمهملا داصلا مضب «لوص» ضرألا نم ظلغ ام لصألا ىف نزحلاو

 . ىرهوجلا هلاق عضوم
 «هللا» ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعاف ضام لعف «ردقأ» أدتبم ةيبجعت «ام١ :بارعإلا

 فرح ؛نأ» أدتبملا ربحن عفر لحم ىف لعافلاو لعفلا ةلمجو ميظعتلا ىلع بوصنم

 تلخد امو نأو «ءايلا ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم عراضم لعف «ىندي)» بصنو ىردصم

 رورجملاو راجلاو .هئاندإ ىلع ىأ :فوذحم رج فرحب رورجم ردصم ليوأت ىف هيلع

 لوصوم مسا «نم» عم ىنعمب ىلعو ىنديب قلعتم رورجمو راج «طحش ىلع» ردقأب قلعتم

 ال ربخو أدتبم نم ةلمج «نزحلا هراد» ىنديل هب لوعفم بصن لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم
 نم ةلمج «لوص هراد» اضيأ ىنديب قلعتم رورجمو راج «نمم» لوصوملا ةلص اهل لحم

 .«نمت» هلوق ىف ةرورجملا نم ةلص اهل لحم ال ربخو أدتبم
 .ليلق وهو بصنلا ريدقت عم ةنكاس هيف ءايلا رعاشلا تبثأ ثيح «ىندي نأ» هلوق ىف :دهاشلا

 . 16/١ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم
 نم ةيئاب ةديصق نم وهو . ةيلهاجلا ىف رماع ىنب ديس ناك .«كلام نب ليفطلا نب ب رماع هلاق (7)

 .ليوطلا
 .ةثارو نع رماع ىنتدوس امف :هردصو

 .«زجعلا» ج ىفو ! ءب ةخسن ىف تيبلا ركذو
 دارأ «رماع» «عافترالاو ولعلاو ومسلا نم «ومسأ نأ» «ةدايسلا نم «ىنتدوس امف» :حرشلا

 - ؛«ةثارو نع» «رماع ىنب ديس ناك هنأل اهيلإ دنسملا لعفلا ثنأ كلذلف «ةليبقلا رماع ىنب
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 :هلوق - ءايلا لاثم امهعفر راهظإ ةرورضلا ىف يضيأ درو دقو

 ”ههارد ٍسْمَحن ريغ ىزْنَع ىواست 0000 ا 0

 :هلوق واولا لاثمو

 '"”دْجولاب هيرغث كَفْنَت ال 'سجاوه 22 تضيف ولسي بلقلا لع ْتْلُق اذإ
 ءءابإلا نم ههللا ىبأ» هئابآ نع ةثارو اهنأ ال هتعاجنشو همرك لجأل.هسفن نم هتدايس نأ -
 اديكأت - ال ةملك دازو تاهمألاو ءابآلا ةهج نم ىأ .6بأ الو .مأب» عانتمالا ةدش وهو

 ْ .ةيفاقلا لجأل بالا ىلع مألا مدقو - ىفنلل
 هب لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف .«ىنتدوس# ةيقاث «امف» :بارعإلا

 «ومسأ» ةبصان ةيردصم «نأ» لعافو لعف «هللا ىبأ» دوسب قلعتم «ةثارو نع» لعاف «رماع»

 راج «ماب» رشتسملا ملكتملا ريمض هلعافو واولا ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم .عراضم لعف
 ىنعم نم دافتسملا ىفنلا ديكأتل ةدئاز ءال «ةفطاع واولا «الو# ومساب قلعتم رورجمو

 1 .مأ ىلع فوطعم «با» ىبأ وهو لماعلا

 نأ لاقي نأ قحلا نآل ٠ «بصنلا عم واولا رعاشلا نكس ٍثيح ةومسأ نأ» هلوق ىف :دهاشلا

 .ةرورضلل اهنتكس هنكلو - واولا بصنب ومسأ
 .7 1417/7” صئاصخلاو 40/١«: ةيفلألل هحرش ىف ىنومشالا هركذ :هعضاوم

 لاقو ,هلئاق ركذي ملو ءارفلا هدشنأ تيبلا اذه - دهاوشلا حرتش ىف 83506 ىنيعلا لاق )١(

0 

 ملف تثحب تثحبو بارعألا نم لجر هلئاق :ليقو .عونصم هلعل لب هلثاق فربعي ال :نايح وبأ

 ش .ليوطلا نم - ةيميم ةديصق نم ويهو - لئاق ىلع هل رثعأ
 نكت ملو ىانغ اهنع ىنضوعف :هردصو
 . ؟زجعلا» ج ىفو ب ةخست ىف تيبلا ركذ دقو
 ءامس هتباصأف نايفس ىبأ نب ةيواعم ديري جرخ سابسعلا نب هللا دبع نأ ىبارعألا ةياكحو
 هب بحر ةئيه وذ خيش يش اذإ اهايتأ املف اهيلإ انب ايه :همالغل لاقف هنيمي نع ةريون ىلإ رظنف

 ا ا راثيد ةئامسمخ هاطعاف هلهأ ةشيعم ىه ةاش هل حبذو

 ىلإ دئاع رتتسم ريمض لعافلاو ضام لعف ىنضوعو فطعلل ءافلا «ىنضوعف» :بارعإلا
 ضوعل ناث لوعفم «ىانغ» لعفلاب قلعتم «اهنع» هب لوعفم ءاسيلاو:ةياقولل نونلاو هللا دبع
 الاح تعقو ةلمجلاو ريمض اهمساو ةصقانلا ناك نم عراضم لعف «نكت» ىفن فرح «ملو»

 ةلمجلاو هب لوعفم «ريغ» هيلإ فاضم ءايلاو لعاف «ىزنع» ىواض نم عراضم .لعف «ىواست»

 .«مهارد» كلذكو ةفاضإلاب رورجم «سمخن» بصن لحم ىف ناك ربخ
 .ةرورضلل ءايلا ىلع ةمضلا هيف رعاشلا زربأ ثيح «ىواست» هلوق ىف :دهاشلا

 . 01/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذ :هعضاوم
 5 . " .ليوطلا نم وهو - لئاق ىلع هل رثعأ ملو - :الئاق ىنيعلا هل ركذي مل (؟)

 انك



 نومعطت م طسوأ نم ظ مهضعب ةءارقك ءايلا بصن 2>«ةعسلا» ىف ردق امبرو

 ةءارقك واولا بصنو 4 ربصيو قتي نم هْنِإإظ '”لبنق ةءارقك اهمزجو ١4" مكيلهأ
 سم #هم86ه نس

 .©04 يذلا َوفعَي وأ نوفعي د نأ الإ » ”'ههضعب 60

 .ملعأ هللاو .رصتخملا اذهب قيلي ال كلذ ىلع مالكلا طسبو

 هبلق درب اذإ اًولس هنع تولس نم ؛ولسي» لعل ىف ةغل ىهو بلقلا لعل ىأ «لع» :حرشلا -
 ةسجاه عمج «سجاوه» (ءانرق مهل انضيقو) ىلاعت لاق ءتطلس :ىأ «تضيق» ءهاوه نم

 وهو ءارغإلا نم «هيرغت» «رطاخلا سجاهلاو .ءثدح اذإ ءىش ىردص ىف سجه نم
 .قوشلا ةدش وه «دجولاب» . ضيرحتلا

 لعل ىف ةغل «لع» طرشلا لعف تعقو لعافو لعف «تلق» طرشلل «اذإ» :بارعإلا

 «تضيق» لوقلا لوقم ةلمجلاو - لع ربخ عفر لحم ىف ةلمج «ولسي» لعل مسا «بلقلا»

 نم .«كفنت ال» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف بئان «سجاوه» لوهجملل ىنبم ضام لعف

 لعافلاو عراضم لعف «هيرغت» سجاوهلا ىلإ عجري رتتسم ريمض اهمساو ةصقانلا لاعفألا

 ال ربخ بصن لحم ىف ةلمجلاو بلقلا ىلإ عجري وهو ؛هلوعفم بوصنملا ريمضلاو ريمض
 اهنأ ىلع عفرلا لحم ىف هرخآ ىلإ كفنت الو «لعفلاب قلعتم رورجمو راج «دجولاب» كفنت

 .سجاوهل ةفص

 دنع فوذحملا نأ ىلع اذه لدف واولا ىلع ةمضلا رهظأ ثيح ولسي هلوق ىف :دهاشلا

 .ةاحنلا ضعب ىأر اذهو ءواولا ىلع تناك ىتلا ةرهاظلا ةمضلا وه مزاجلا لوخد

 . 67/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذ :هعضاوم
 .(ةعبسلا) ج ىفو ب ءأ(١)

 .44 ةدئاملا ةروس (؟)

 ةءارقلا ىف امامإ ناك «لبنقب بقلملا ىكملا ىموزخملا نمحرلا دبع نب دمحم ورمع وبأ :وه (9)

 نم وهو راطقالا نم سانلا هيلإ لحرو زاجحلاب ءارقإلا ةخيشم هيلإ تهتنا انقتم اطباض

 .ها١91 ةئس ةكمب ىفوتو ءريثك نبا باحصأ

 .50 فسوي ةروس (4)
 .ب أ (0)

 . 771ا/ ةرقبلا ةروس (5)



 ةفرعملاو ةركنلا
 ماكحألا نم ريثك فقوتل :عضوملا اذه ىلإ بابلا اذه مظانلا مدق امنإ

 :لاقف . لصألا اهنأل «ةركنلاب أدبو ءهيلع ةيبارعإلا

 اركذ ْدَق ام مقوم عقاو وأ (رثؤم لآ لباق ةركن
 «لجر» وحن ةفرعملا ىأ ةرثؤملا «لأ» لبقي امهدحأ نامسق ةركتلا نأ ىنعي

 .«لجرلا» لوقتف ةتف 2''(اهلبقي هنإف)

 «وذ» : وحن اهلبقي ءىش عقوم عقاو هنكلو 2. هسفنب ةرثؤم لا .لبقي ال : ىناثلاو

 06(2لأ» لبقي بحاصو. بحاض عقوم معقاو هنكلو «لأ» لبقي ال .هنإف «بخحاص ىنعمب

 . كلذب «وذ# ريكتت ىلع لدتسيف

 نالدي ال امهنإف ءةفصلا ملل ىتلاو ةدئازلا لأ نم «ارثؤمل هلوقب زرتحاو

 .ملعلا ىلع نالخدي لب «هيلع نالخدي ام ريكنت ىلع
 وحين ©0«ةدئازلاف»

 00 مل ؟"اهريسأ نم ورَمعلا أ دعاب

 .«سابعلا» و «ثراحلا» :وحن) ةفنصلا حنجلل ىتلاو

 .«اهلبقت اهفلأف) ج ىفو ب أ )١(
 .ج ()
 .ج ل0

 هدشنأ :لاق ١" ص ىنغملا دهاوش ىفو «هلئاق ىلع رثعأ ملو 07١ ض  عماولا رردلا ىف لاق (#)

 . لضفملا ةمسا : ىنابيشلا لاق « .مجنلا ىبأل ليقو ءدحال هيسني ملو ىعمصألا

 ج «أ ىفو - .ب ةخسن ىف تيببلا ركذو - اهروصق ىلع باويل سارح :تيبلا رجعو

 .ردصلا

 ة؛روصقلا#»و ناطلسلا سرح وهو سراح عمج «سارحلا# «ورمع مأ ديري «ورمعلا مأت :حرشلا

 .قشعلاب دبعتسملا ميتملا هانعم لوعفم ىنعمب ليعف «ريسألا» دعبأ © دعاب» رصق عمج
 .اهروصق باوبأ سارح .هسفن كلذب ديري ميتملا اهريسأ نع ةبوبحملا دعبأ : ىنعم ا

 .ملعلا ىلع ىلع ةدئازلا لآ تلخخد ثيح «ورمعلا مأ» هلوق ىف :دهاشلا

 شيعي نباو 8/1 عيارهلا عمش ىف ىطويسلاو 0/1 ىنغملا ىف ماشه نبا هركذ : هعضاوم

 ناضل



 ىلع ةدراو ىهف ةفصلا حملل ةرثؤم هوحنو ثراحلا ىف لأ :تلق نإف

 ش . هقالطإ

 نم ارثآ هيلع تلخد ىذلا مسالا ىف رثؤت مل '"ةفصلا حملل ىتلا :تلق

 .ةفص ناك نإو «هلصأ نع تهبن امنإو «هريغ الو فيرعت

 لبقي ال ثلاث دوجول .حيحص ريغ نيمسقلا ىف «ةركتلا رصح :تلق نإف

 (9”طرشلا ىف «امو نم» كلذو «ةركن وهو اهلبقي ءىش عقوم عقي الو «لأآ»

 .ناتفرعم هدنع امهنإف «نيتيماهفتسالا «امو نم» ىف ناسيك نبال اًقالخ ماهفتسالاو

 ءىش عقوم ناتعقاو ناتروكذملا نمو امو «. حيحص نيمسقلا ىف رصحلا :تلق

 طرشلا ىنعم نمضت ىف امهل اًيواسم نوكي نأ طرتشي الو «لأ» لبقي

 طرشلا ىنعم نمضتو «كلذل لصالا ىف اعضوي مل «امو نم» نأل (”(ماهفتسالاو)

 . ”لماتيلف ىلصألا امهانعم ىلع ئراط '؟”«ماهفتسالا» و

 .(ةفرعم ةريغو) :لاقف .ةفرعملا ىلإ لقتنا ةركنلا فيرعت نم غرف املو

 .ةفرعملا دح نع كلذب ىنغتساو ءامهنيب ةطاسو ال ذإ «ةفرعم ةركنلا ريغو : ىأ

 نود هيلإ لوصولا نع زجع ةفرعملا دمل ضرعت نم :ليهستلا حرش ىف لاق

 : عاونأ ةتس ىهو ةلثمألاب فراعملا عاونأ ىلإ راشأ مث

 نم دحاو ىلإ فاضمو «ةادأ وذو «لوصومو «ةراشإ مساو «ملعو « رمضم

 . صيصخت ةفاضإ هذه

 .بءأ(1)

 .«طورشلا» ب ءأ ىفو ء.ج )١(

 .ج ءأ 6

 . ا 5 2

 امباو «كل بجعم نمب تررم» ىف امك «نيتفوصوم نيتركن «ام) و «نم» اضيأ كلذ نمو) (6)

 «لأ لبقي امهالكو «ءىشو ناسنإ عقوم ناعقاو امهنكل «لأ» نالبقي ال امهنإف ؛كل بجعم
 وهو ءامهلبقي ام عقوم ناعقي امهنكل «لأ» نالبقي ال نيونتلاب «هم» و هص» كلذكو
 . 15/١ ىنومشأ ها «افافكناو اتوكس»
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 «ملعلل لاثم «دنهو» «ةراشإلا مسال لاثم (ىذو) «رمضملل لاثم «مهو»

 .لوصوملل لاثم «ىذلاو» ةادألا ىذل لاثم «مالغلا»و «فاضملل لاثم «ىنباو»

 وذ مث «لوصولملا مث «ةراشإلا مسا مث «ملعلا مث حصاألا ىلع رمضملا اهفرعأو

 فاضملاو لوصوملا نم فرعأ ةادألا وذ :ليقو .ةدحاو ةبترم ىف امه :ليقو .ةادألا

 ءرمضملا ىلإ فاضملا "”الإ» فنصملا ىأر ىلع اقلطم هتبترم ىف اهنم دحاو ىلإ

 ظ .؟”مهرثكأ ىأر يلع ملعلا ةبترم ىف هنإف
 بئاغلا مث ملعلا مث بطاخملا مث ملكتلا ريمض اهفرعأ :ليسهستلا ىف لاقو |

 ريغ مظنلا ىف اهلثمو (©9 ©«لوصوملاو ىدانملاو هب راشملا مث» ماهبإ نع ملاسلا

 ٠ .اهباوبأ بترو «ةبترم

 :وحن ءادنلا ىف ةدوصقملا ةركنلا وهو , عباس مسق فراعملا نم ىقب : :تلق نإف

 ؟هتبترم («امو» ؟هكرت ملف «لجر اي»

 دقف اًضيأو ءرصحلا مدعب ةرعشملا هيبشتلا فاكب ىتأ لب رصحلا عدي مل :تلق

 نم دنع هتبترم انمأو «ةردقملا لأب فرعت امنإ «لجر اي» :وحن نأ ىلإ موق بهذ
 .ةراشإلا مسا هتبترمف دصقلاو ةهجاوملاب هفيرعت لعج

 [ ريمصلا ]

 ع ما يب خا م هي 1 --

 ١ ريمضلاب مس وهو تناك روضح وا ةبيغ ىذل امف
 اذهو «هتبيغ وأ هباطخ وأ هملكتب ارعشم هامسم نييعتل عوضوملا وه :ريمضلا

 وأ ةبيغ ىذ ىمسمل عضو امف :ىأ «روضح وأ ةبيغ ىذل امَق» :هلوقب دارملا وه

 مسا لاخدإ ماهيإ هيف نكل «باطخلاو ملكتملل لمتشي "(روضحلاو) .روضح

 ١ . ةراشإلا

 48/١. ىنومشألا عجار (؟) .«امأ» ج ىفو ب ءأ )١(

 1 ٠ ل ب07

 بسحب فاضملاو ةادالا وذ لوصوملا مث ... ....... ...» ١7ص ليهبستلا ىف لاق (:)
 ها .«هيلإ فاضملا ..

 ب ل( .«الو» ج ىفو ب أ (0)



 :رضاحلا لثمو "'ءاهيإلا عفري ركذلاب ةراشإلا مسا دارفإ نأب حراشلا باجأو
 .ا(وهب» بئاغلاو «تنأب)»

 ريمضلاب مهدنع ىمسي نييرصبلا حالطصا وه اذه «ريمضلاب مّس» هلوقو
 . ىنكملاو ةيانكلا هنومسي نويفوكلاو «رمضملاو

 اذه .رتتسمو زراب :نامسق لصتملاو .ءلصفنمو لصتم :نامسق ريمضلاو

 .ظفللا ىف ةروص هل ام زرابلاف - رتتسمو رراب ىلإ الوأ همسقف فنصملا امأو

 . لصفنمو لصتم :نامسق ررابلاو «هدض رتتسملاو

 :لاقف لصفنملا ىلع همدق رصخأ هنوكل ءلصالا وه لصتملا ناك امو

 ادبأ (رايتخا الإ ىلي الو ادت الام هم لاصنا وذو

 ىف «الإ» دعب الو مالكلا لوأ هعوقو حصي ال ىذلا وه لصتملا ريمضلا : ىأ

 .رايتخالا

 «رايتخالا ىف «الإ» دعبو مالكلا لوأ هعوقو حصي :ىأ «هفالخب لصفنملاو
 .نيعونلا ليثمت ىتأيسو

 ءرعشلا ةرورض ىف «الإ» دعب لصتملا عوقو نم ةارايتخا» :هلوقب زرتحاو
 :رعاشلا لوقك

 ("7رايد كالإ اًنرواجي الأ انئراج تنك ام اذإ ىلاَبُث امو

 )١( حراشلا عجار ص١؟.

  (0ءدحأ ىلإ هبسني ملو ءارفلا هدشنأ تيبلا اذه :دهاوشلا حرش ىف 707ص ١ج ىنيعلا لاق

 .طيسبلا نم وهو .هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو

 «انتراج» «ىفنلا دعب اذه لمعتسي ام رثكأو «متهن الو ثرتكتن امو «ىلابن امو» :حرشلا

 الإ :ىأ «كالإ» ءانيع ةزمهلا لادبإب - انرواجي الع هيف ءاج «انرواجي الآ» ءراجلا ثينأت
 ةيناثلاو ةيفان ىلوألا «امو» - ىفنلا دعب الإ لمعتسي ال امهالكو ءدحأ «رايد» «كايإ

 ةدئاز . .

 رايد كاوس انرواجي الأ» ىوريو «. . . تنك ام اذإ انيلع امو» ىوريو .
 ءايافكلا كيفف كريغ دحأ انرواجي الأ ىلابن ال انتراج ةبوبحملا اهتيأ تنك اذإ : ىنعملا

 .كريغ ىلإ تافتلا الف تلصح اذإف ةبولطملا تنأ :هلصاحو

 02 نا
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 :رخآ لاق
 يع سماع # مل * كعامل 6" 0 0

 ١ ”رِصاَن هالإ 'ضوع ىلاَمَف َىَلَع ٠ تغب ةئف نم شرعلا برب ذوعأ

 .ةيطرش ةيفرظ «اذإ» هيف رتتسم ريمض هلعاف عراضم لعف «ىلابن» ةيفان ام» :بارعإلا -
 ناك ربخ «انتراج» همسا ةبطاخملا ريمض ءاتلاو صقان ضاف لعف «تنك» ةدئار «ام»

 نأب بوصنم عراضم «انرواجي» «ةيفان «الد» ةبصان ةيردصم «نأق هيلإ فاضم ريمضلاو

 لوعفم ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد امو نأو رواجيل هب لوعفم بصن لحم ىف ريمضلاو

 رواجي لعاف «رايد» هنم ىنثتسملا ىلع مدقت ىنثتسم فاكلاو ةيئاننتسا الإ «كالإ» ىلابنل هب

 .هنم ىنثتسملا وهو

 نأ سايسقلا ناكو «ةرورض الإ دعب لصتملا ريمضلاب ىتأ هنإف «كالإد :هلوق ىف :دهاشلا

 . لصفتملا ريمضلاب كايإ الإ لوقي

 ىبطاشلاو 47/١« ليقع نباو 77ص مظانلا نبا ةيفلآلا حازش نم هركذ :هعضاوم
 ماشه نباو 6١ص ىدوكملاو 5١ص ىطويسلاو 5708 ىتومشألاو دوادو ىبودنسلاو

 ىف شيعي نباو 017/١: عمهلا ىف ىطويسلاو /8/7 ىتغملا ىف هركذ اضيأو 0١/.
 .1986/7 7017/١. صئاصخلاو بدألا ةنازخ ىف 787 مقر دهاشلاو 2٠١١/7 لصفملا

 رثعأ ملف تثحبو هلئاق مسا ىلع فقآ مل - ؟86ة8ص ١ج دهاوشلا حرش ىف ىنيعلا لاق )١(

 .ليوطلا نم وهو . هلئاق ىلع
 ملظلا ىنعمب ىغبلا نم «تغب» ةعامج نم «ةئف نم» «نصحتأو ئئجتلا ذوعأ» :حرشلا

 ىنبم وهو «ىفنلاب صتخم هنأ الإ «ادبأ» لثم لبقتسملا قرغتسي فرظ «صضوع» «.ناودعلاو

 .دعبو لبقك مضلا ىلع

 نيعم ىل سيلف ىنوملظ ةعامج نع هامحب نصمحتأو شرعلا بر ىلإ ئجتلا ىنإ : ىنعملا
 .هاوس رزو الو
 ذوعأب قلعتم رورجمو راج «برب» هيف رتتسم هلعاف عراضم.لعف «ذوعأ» :بارعإلا

 هلعافو ضام لعف «تغبا» ذوعأب قلعتم رورجمو راج «ةئف نم» هيلإ فاضم «شرعلا»

 ةيفان «امف» ىغبب قلعتم رورجمو راج «ىلع» ةئفل ةفص ةلمجلاو .ثينأتلل ءاتلاو هيف رتتسم

 ىف مضلا ىلع ىنبم نامز فرظ «ضوعا# مدقم ربخ فوذحتمب قلعتسم رورجمو راج «ىلا.
 لحم ىف مضلا ىلع ىنبم ىنثتسم ءاهلاو ءانثتسا فرح هالإ) رصانب قلعتم بصن لحم
 رخؤم أدتبم «رصان» بصن
 ىف الإ زوجي ال ذاش وهو «الإ) دعب لصتملا ريمضلا عقو ثيحح «ءالإ» ىف :دهاشلا
 .زئاج مهدنع كلذ نإف هبهذم وحن بهذ نمو ىرابنألا نبا دنع الإ ةيرعشلا ةرورضلا
 ركنأ هنإ ىتح اقلطم الإ دعب لصتملا عوقو دربملا ركنأو (هايإ الإ) :لاقي نأ سايقلا ناكو
 .تيبلا ىف دهاش ال دربملا ىأر ىلع هنأل .ىرابنالا نبا .ىئآر ىلإ ليمآو «كالإ» ةياور

 .دوادو 2477/١ ليقع نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ضن



 . :ناهيبنت

 ركنأو «رايد كاوس» دشنأو ءاقلطم الإ دعب لصتملا عوقو) دربملا عنم : لوألا

 اقلطم '''(ىرابنألا نبا هزاجأو «كالإ» ةياور
 دعب لصتملا عوقو نوك ىف ءروهمجلا بهذمل قفاوم انه مظانلا مالك : ىناثلا

 .ةرورض «الإ»

 باب ىف حرصو) ه هيلع ساقي الف 'كالإا» ذشو ©”ليهستلا ىف لاقو
 :لاقف لصتملا لثم مث ")(ةرورضب سيل كلذ نأب «ليهستلا حرش نم ءانئتسالا

 كّلم ام هيلس نم ءاهلاو ءايلاو كمَرْكأ ىنبا نم فاكلاو ءايلاك

 «ةثالثلا نم لكو .رورجمو بوصنمو عوفرم :ماسقأ ةثالث لصنملا رمضملا
 .بئاغل وأ بطاخمل وأ ملكتمل امإ

 - امتلعف - تلعف - تلعف» بطاخملاو ؛انلعف - تلعف» ملكتملل عوفرملاف

 .«نتلعف - متلعف

 ملكتملل بوصنملاو «نلعف - اولعف - العف - تلعف - لعف» بئاغللو
 ْ . «انمركأ - ىنمركأ»

 .«نمركأ - مكمركأ - امكمركأ - كمركأ - كمركأ» بطاخمللو

 .«نهمركأ - مهمركأ - امهمركأ - اهمركأ - همركأ» بئاغللو

 رم - كب رم - كلب رم» بطاخسمللو هاب رم - ىب رم» ل

 رم - مهب رم - امهب رم - اهي رم - هب ّرم» بئاغللو «نكب رم - مكب رم -

 .«نهب

 وحن «ةبطاخملا ءاي» نوثالثلاو عباسلاو ءالصتم ًاريمض نوثالثو ةتس هذهف

 ."”هيوبيس بهذم ىلع «دنه اي نيلعفت»

 .ج ك1 (0)
 .77 ليهستلا (؟)
 .ج 1(
 . ةيوبيس ةص ١ج (5)

 ضخ



 نم فاكلاب بطاخملا ىلإو (ىنبا نم) ءاسيلاب ملكتلا ىلإ مظانلا راشأ دقو
 . (هيلس) نم ءايلاب بئاغلا ىلإو «كمركأ»

 «كمركأ نم فاكلاب بصنلا ىلإو «هيلس نم ءايلاب عفرلا ا اضيأ راشأو
 نم ءايلاب رجلا ىلإو

 . اهلك ماسقألا ىلع ةعبرألا ةلعمألا 9-5 هبن دقفا
 :لاقف تارمضملا ميمجل ماع مكح ىلإ راشأ مث

 بجي اَنبلا هل رمثضم لكو 00
 (07(تينب) : ليقف اهئانب ببس ىف فلثخاَو «قافتالاب ةينبه ء اهلك تارمضملا

 وأ باطخلا وأ ملكتلا ىنعم نمضتم ريمض لك نآل :ىتفملا ىف  فرحلاب اههبشل
 . كلذ ريغ "2”(ليقو) فورهلا ىناعم نم ىهو ةبيغلا

 :بابنسأ ةعبرأ هئانبل .ليهستلا ىف ركذ دقو

 ىقابلا لمحو نيفرح وأ فرح ىلع هرثكأ نأل ءاعضو فرسحلا هبش :اهلوأ

 .رثكألا ىلع
 الإ هامسم ىلع هتلالد متت : ال رمضملا نأل .اراقتفا فرخلا هبش :اهيناثو

 .اهريغ وأ ةدهاشم نم ةميمضب
 هجوب هظفل ىف فرصتلا مدع دومجلاب دارملاو ءادومج فرخحلا هبش :اهئلاثو

 .تامهبملاب لعف امك هب فصوي وأ فصوي نأبو ريغصتلا ىف ىتح هوجولا نم
 .©2ه .ىناعملا فالتخال هغيص فالتخاب ءانغتسالا :اهعبارو
 اذلو «تارمضملا ءانب ىف ”خيشلا دنع ربتعملا اذه لعلو :(حراشلا لاق

 :©لاقف ءانبلا ةلع "7(راهظإ) كلذب دصق هنأك .بارعإلا بسحب اهميسقتب هبقع

 .ج أ(
 ج0
 ءانغتسالل وأ اذومجو اراقتفاو اعضو فرحلاب ههبشل رمضملا ىنبو) "6 نصص ليهستلا ىف لاق رف

 . (ىناعملا فالتخال هغيص فالتخاب
 .7؟32ص حراشلل عجار )0

 .هل تمجرت دقو كلام نبا :وه (6)

 ب ل (9)

 . 19/١ ىنومشألا عجار (0)



 - ملا الد هدب ىسل

 بصن اَم ظفنأك رج ام ظفلو

 .بصنلل حلاصلا وه ةلصتملا رئامضلا نم رجلل حلاصلا :ىأ

 . '”هركذ مدقت "'(مت) دقو

 ٠ < هس# ل 4

 حلص ان رجو بصنلاو عفرلل :لاق مث

 لثمو ءرجلاو بصنلاو عفرلل حلص «ان» ظفل ىنعي «ريمضلا اذه نأ : ىلعي

 :هلوقب ةثالثلل

 حلا ال اننا فرضا
 . لعفلا دعب عفرو «نإ» دعب بصنو ءابلا دعب رج (ان) عضومف

 ةثالثلل حلاصلاو راو بصنلل تل ٠ (حلاصلا) نم ركذ ام قوس امو

 مث ءحضاو كلذو ةث ةثالث ماسقألاف . "”عفرلاب

 هه 9 هسا مام 2 8 2
 قاوم هروب امل نوئلاو واولاو فلآو

 . «ءاهلاك١ بئاغلاب صتخمو «فاكلاك»

 وهو «ىرخأ بطاخمللو ةرات بئاغلل نوكي مسقو «نارهاظ نامسقلا ناذهو

 اماقب» فئلاألا لثمو «ثانإلا نونو .عمجلا واوو «نييثالا فلأ :رئامض ةثالث

 اوماق» .واولا لاثمو «نيبطاخملل املعا ىفو نيبئاغلل اماق ىف فلالاف «املعاو
 .«نمّلعاو نمق» نونلاو «اوملعاو

.1( 

 . 54/١ ىنومشأ «كب تررم» و «كتيأر» و «هل» و «هنإ) وحن ()

 حج ماس فرفإ

 بصنلاو عفرلل نالمعتسي امهنإف ءمهو ءايلا امأو «مهو ءايلا فنصملا ركذي مل امنإو (5)

 اريمض تناكو ةثالثلل تلمعتسا نإو «ءايلا نإف :هجو لك نم «ان» ناهبشي ال نكل ءرجلاو

 ىبرضا :وحن ةبطاخملل عفرلا ةلاح ىف اهنال .دحاو ىنعمب اهيف تسيل اهنأ الإ اهيف الصتم

 نوكتو ةثالثلل لمعتست «مه» و .«ىنإ» و «ىل» :وحن ملكتملل بصنلاو رجلا ةلاح ىفو

 . لصتم ريمض بصنلاو رجلا ىفو لصفنم ريمض عفرلا ةلاح ىف اهنأ الإ .دحاو ىنعمب اهيف

 . 4ص ١ج ىنومشأ ها

 ضني



 .بطاخملا نم معأ (هريغو) هلوق :تلق نإف

 ةدارإ '”(تنيسعت) ملكتسملل نوكت ال نونلاو واولاو فلألا تناك امل :تلق

 يب سو مس

 تسي ام علا ريمض نمو :  :لاقف رتتسملا ىلإ راشأ مث
 .رج الو بصن ريمض نوكي ال رتتسملا نأ عفرلاب هصيصخت نم ملعف
 .رهاظلا هفلخي ام وهو راتتسالا زئاجو ءرهاظلا هفلخي ال ام وهو .راتتسالا بجاو : نابرض رتتسملاو

 عراضملاو (لّمْفاك) دحاولا رمأ لعف :عضاوم ةعبس ىف راتتسالا بجاولاف
 (طبيْضَتك) درفملل ""(ىتلا) باطخلا ءاتب ءودبملاو (قفاوأك) ملكتملا ةزمهب ءودبملا
 (لازنك) رمألا لعف مساو 0( كشتك) كراشملا وأ هسفن مظعملا ملا نونب ءودبملاو

 .«اديز ابرض» :وحن رمألا ىف هلعف نم الدب عقاولا ردصملاو «فأك» عراضملا مساو

 . '9(رخاوألا) ةثالثلا هذهب مظانلا لخخأ دق :تلق نإف

 ىلع رصتمخاف اضيأو «هليثمت ىلع ساقيل لثم امنإو ءرصحلا عدي مل :تلق

 «”)اعراضسمو ايضام ةبئاغلاو بئاغلا لعفب ”(عوفرملا) وه راتمتسالا زئاجلاو
  .ىضاملا لعفلا مسابو ةفصلابو

 عوفرملاب ادبو ,بوصنمو عوفرم :ناعون وهو لصفنملا ريمضلا ىلإ لقتنا مث
 : لاقف

 )١( (تينعف ف) أ ىفو ج ءب .

 .ب('؟)

 .(كرشنك) أ ىفو ج ءب فرق

 .(رخآلا) ج أ ىفو «ب(5)

 دير لوقتف رهاظلا هلحم لحي هنأل ؛راتتسالا رئاج ريمضلا اذهو وه ىأ «مرقي ديز١ لثم (5)

 هانعمب ناك امو «موقت دنه» : وحن ةبئئاغ وأ بئاغ ىلإ دنسأ لعف لك كلذكو « هوبأ موقي

 6١/١. ليقع نبا ها .وه :ىأ «مئاق ديز» وحنا

 .ها (هركذ بجي ةدمع هنأل راتتسالاب عفرلا ريمض صخو) ١/ 6٠ ىنومشالا لاقو

 ضل



 هبتسشت ال عورفلاو تنأو وه اَنأ لاصفثاو عافترا وذو

 لثم كلذلف ءبئاغو ,بطاخمو «ملكتم :ماسقأ ةثالث لصفنملا عفرلا ريمض
 . ةلثمأ ةثالعب

 دحاو عرف هل «انأف» .عومجم وأ ىنثم وأ ثنؤم ىلع لد ام :عورفلاب دارملاو

 .«نحنا وه

 .«نتنأ - متنأ - امتنأ - تنأ» عورف ةعبرأ هل «تنأ» و

 .«نه - مه - امه - ىه» اضيأ ةعبرأ هل «وه» و

 :هيبنت

 اولدتساو «نونلاو ةزمهلا وه مسالاو «ةدئار «انأ» فلأ نأ نييرصبلا بهذم

 تكسلا ءاه اهتبقاع كلذلو .ةكرحلا نايبل افقو تديز امثإو ءالصو فلألا فذحب

 هنأ ىدرَف اذه) :متاح لوق ىف

 «”فئصملا هراتخاو ةثالثلا فرحألا عومجم وه مسالا نأ :نييفوكلا بهذمو
 .اًمقو اهتابثإو الصو هفلأ فذح ةحيصفلا تاغل (انأ) ىفو

 .©ميمت ةغل ىهو اًفقوو ًالصو اهتابثإ ةيناثلاو

 .ءاه هتزمه لاديإب «؟!(انه) ةئلاثلاو

 .ةزمهلا دعب ةدمب نآ :ةعبارلاو

 ىآر ىف برعلا ضعب لاق امك (انأ) بَلَق هنإف (نآ) لاق نم :فنصملا لاق
 م ص

 .ءار

 هب ملكت نم لوأ نإ :ليق (ىدصف اذه) 1547 مقر ىناديملل لاشمألا عمجم ىف درو )١(

 .اهرحنف ةقان اهل دصفي نأ هلزنم مأ هترمأف ء«ةزغ ىف اريسأ ناك هنأ كلذو ءةمام نب بعك

 .ماركلا عنصي امك الإ عنصي ال هنأ ديري ءىدصف اذكه لاقف اهايإ هرحن ىلع هتمالف

 1 .هتلوهسل ىأرلا اذه تيضترا دقو (؟)

 . ةيناندعلا رضم لئابق رهشأ نم ةليبق - ميمت (*)

 .ج أ (5)

5. 



 .برطق اهاكح 2'(َنَمَك) «نأ» :ةسماخلاو

 باطخ فرحو ءاتلاو «نأ» نييرصبلا دنع ريمسشضلاف .«هعورفو ؛«تنأ» امأو

 . "”(ريمض ذ هتلمجب 29:تناد نأ ءارفلا بهذمو)

 امه» امأو (ىه١ «كلذكو ريمض هتلمجب (وره١ نأ نييرصبلا روهمجج ,بهذمو

 ال امم كلذ ريغ ليق دقو «رئامض اهتلمجب اهنأ ىلإ : "ىلع وبأ بهذف «نُهو مهو

 : . عضوملا اذه هركذ لمتحي

 :لاقف بوصنملاب ىنث مث

 الكئشُم سيل عيرفتلاو ىايإ المج لاّصفا ىف باصتلا وُدَو
 نم هب دارملا ىلع لدت فورح هقحاولو لصفنملا بوصتملا ريمضلا وه («ايإ»

 ريمض «ايإ» نأ ىلإ : ليلخلا بهذو 0 *هيوبيس بهذم اذه. ءةبيغ وأ باطخ وأ ملكت

 لوطن ال رخآ بمهاذم هيفو (7فئصملا بهذ هيلإو رئامض ىهو هقحاول ىلإ فاضم

 .اهب
 - مكايإ - امُكاّيِإ - كايإ - َكاّيإ) بطاخمللو انايإ - ىاد :ملكتمللف“

 ظ . «نكايإ
 :هلوق ىنعم اذهو «نهايإ - مهايإ - امهايإ - اهايإ - هايإ» :بئاغللو

 .(الكشم سيل عيرفتلاو)

 :لاق مث

 .٠ هع م .٠ 8 .٠ مو. 000

 لصتملا ءىحي نأ ىتأت اذإ لصفنملا ءىجي ال رايتحا ىفو

 1 )١(1.

 ءارفلا ىأر ىلإو ١/ ٠١.« عمه . .نأب ترثكو طق هنا ريفا نأ ىلإ ناسيك نب بهذو (0)

 . ليمأ
 ب 100
 فلرا ينومشالا عجار (54)

 0 هيوبيس باتك عجار (0)

 هب لدتسا امو . برعأ ةفاضإلا زل اذإ ىنبملا نأل اهبارعإ بجول كلذ حص ول هنأب درو فقز

 ةفرعم هنأ عم هتفاضإ لعجو - فنصملا هراتصخا نكلو «ءةجح هب موقث ال ذاشلاو .ذاش

 ١3١/١ نابص ها «مكديز سآر اقنلا موي انديز العا ىفءامك حوضولا ةدايزل

 مك



 مل - رصخأ لصتملا ناكو ءراصتخالا رمضملا عضو نم ضرغلا ناك امل
 :هلوقك ةرورضلا ىف الإ هناكمإو لصتملا ىتأت عم لصفنملا لمعتسي

 (”ريراهدلا رْهَد ىف ضرالا مهايإ تَنمَض ْدَق تاومالا ثراولا ثعابلاب

 .رايتخا ىفو :هلوقب راشأ اذه ىلإو

 ىهو لاصتالا ىتأت مدعل .لاصفنالا اهيف نيعتي ىتلا عضاوملا ركذ نم دب الو

 :اعضوم رشع انثا

 )١( طيسبلا نم وهو كلملا دبع نب ديزي حدمب اهيف رختفي قدررفلل ةديصق نم تيبلا .
 هيلإ عجرت ىذلا «ثراولا» مهئانف دعب مهييحيو تاومألا ثعبي ىذلا «ثعابلا» :حرشلا

 تلمتشا ىأ تنمضت ىنعمب ةففخملا ميملا رسكب + «تنمض دق» كالملا ءانف دعب كالمألا

 سوماقلا ىفو - دئادشلا «ريراهدلا رهد» «مهنادبأب تلفكت اهنأك ءتلفك ىنعمب وأ مهيلع

 - .دحاو الب ىضاملا نمزلا ىف رهدلا لوأ وهو
 نامزأ يف ضرألا مهتلمش دقو مهئانف دعب مهفثعبيو تاومألا ثري ىذلاب تمسقأ :ىنعملا

 .هدعب تايبألا ىف هيلع مسقملاو دئادشلا

 لمتحي «ثراولا» هلبق تيبلا ىف تفلح هلوقي قلعتم رورجمو راج :ثعابلاب :بارعإلا
 هاعزانت ثراولاو ثعابلا امه نيذللا نيفصولا نأ ىلع ةرهاظلا ةحتفلاب ابوصنم نوكي نأ

 «دق» نيفصولا دحأ ةفاضإب ةرهاظلا ةرسكلاب ارورجم نوكي نأ لمتحيو امهدحأ هيف لمعأو

 ىف» لعاف «ضرألا» هب لوعفم «مهايإ» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تنمض» قيقحت فرح
 ىف هلعافو نمض ةلمجو .رهدل هيلإ فاضم «ريزاهدلا» تنمضب قلعتم رورجمو راج ؛رهد
 نال .اضيأ تاومألل ةفص رج وأ بصن لحم ىف وأ .تاومألا نم لاحلا ىلع بصن لحم

 نإف ىنعم ةركن اظفل ةفرعم ةيسنجلا لأ لوخدبو .ةيسنج تاومألا ىلع ةلخادلا «لأ»

 هانعم ىلإ ترظن نإو ءبصن لحم ىف ىهف الاح هدعب ىتلا ةلمجلا تلعج هظفل تيعار
 ةفاضإب رورجم امإ تفرع امك فوصوملا اذهو فوصوملل عبات اهلحمف ةفص ةلمجلا تلعج
 ةفص ةلمجلا تلعج اذإ مرج ال امهدحأل هب لوعفم هنأ ىلع بوصنم امإو نيفصولا دحأ

 بصن لحم ىف امإو رج لحم ىف امإ تناك .
 نأ سايقلاو لصألا نإف ةرورضلا لجأل بوصنملا ريمضلا لصف ثيح ؛مهايإ» ىف :دهاشلا

 مهتنمض لاقي .

 ماشه نباو 758 ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم  0١ليقع نباو

 ١ نئف ئنومشألاو ىبودنسلاو «دوادو ىبطاشلاو  ,5١/١ىطويسلاو 7١ص ىدوكملاو

 ص١5 عماوهلا عمه ىف اضيأ هركذو ١/ 2.57صئاصخلاو ١/7017. ١/ 190فاصنإلاو

 /؟ 20 .

 اناذذوإ



 . هيلع ساقي الف «كالإ» ذشو الإب رصحي نأ :لوالا

 :قدررفلا لوقك امنإب رصحي نأ :ىناثلا

 27 ىلثم وأ انأ مهباسحأ نع عفادي امّنإو رامتللا ىماحلا دئاذلا نأ
 :رعاشلا لوقك بوصنملا ىلإ فاضم ردصمب عفري نأ :ثلاثلا

 اريرج اهيف ضراع ىتلا دئاصقلا نم ةيمال ةديصق نم وهو مامه نب قدزرفلا هلئاق )١(
 :ليوطلا نم وهو .هوجهيو
 - «رامذلا» عفدلا وهو ةيامحلا نم «ىماسلا# مفادملا - ةمجسعملا لاذلاب - 5 دئاذلا» :حرشلا

 . هيلع ةظفاحملاو هتيامح ناسنإلا ىلع بجي ام - ميملا فيفخت 2و ةمجعملا رسكب

 ىنلئثامي نم وأ انأ الإ اذهل سيلو .مهامح ىمحأو موق نفك نمأ - ةداذلا انأد : ىنعملا

 .تافصلا ىف

 .هيلإ فاضم «رامذلا» ناث ربخغ وأ هل ةفص «ىماحلا» هربخ «دئاذلا» ادتبف «انأ» :بارعإلا
 «امو) ةدكؤملا «نإ» نم ةبكرم رصق ةادأ «امنإو» ىماحلل هب لوعغم هنأ ىلع بوصنم وأ

 فاضملا ريمضلاو مفاديب قلعتم رورجمو راج ؟مهباسحأ نع٠ عراضم لعف «عفادي» ةفاكلا
 .هيلإ فاضم ملكتملا ءايو لعافلا ىلع فوطعم «ىنثم» . فطع فرح ؛وأ» لعاف «انأ» هيلإ
 هنأل «انأ» وهو لصفنم ريمضب هيف ىتأ ثيح ءانأ مهباسحأ نع عفادي انإو» ىف :دهاشلا
 :رهاقلا دبع خيشلا لاقو ءانأ الإ مهباسحأ نع عفادي ام ىنعملا ذإ . ننعملا ىف الإ دعب عقاو

 .ةرورض هب سيل هنأل «ةرورضلا ىلإ هيف بسني نأ روجي الو
 205/١ ىنومشألاو 588/١, ماشه نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 5/١" عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو «ىواتهطصأللاو

 وهو .لئاق ىلع هل رثعأ مل اضيأو - هلئاق ىلع رثعأ مل - ؟ةص عماوللا رردلا ىف لاق )١(

 © 0 :طيسبلا نم
 ودعلا ىلع ءاليتسالا انه رفظلا ىنعمو - نيزئاف ىورو ءرشظلا نم «نيرفاظ» :حرشلا

 - «ادعلا» (ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب انيرغأف) :ىلاعت لاق ءءارغإلا نم ىلشأ :ىأ ؟ىرغأ»
 نيشلاو ءافلاب - «لشفلا» «ةعاطلاو دايقنالا «مالستسالا» ءودع عمج - نيعلا رسكب
 .(متعرانتو متلشف اذإ ىتح) ىلاعت لاق نبج اذإ - رسكلاب - .لشف نم نيتجوتفملا ةمجعملا

 «نحن» هلوعفم ىلإ فاضم ردصم رصنلاو متتك هلوقب قلعتم ءابلا «مكرصنب»  :بارغإلا
 «نيرفاظ» اهمساو ناك «متنك» مكايإ انرصنب ادعلا ىلع نيرفاظ متنك :ريدقتلاو «هلعاف
 راج «مكب» هب لوعفنم «ادعلا» ضام لعف «ىرغأ» قيقحتلل دق لانحلل:واولا «دقو» اهربخ
 لجأل :ىأ ليلعتلا ىلع بصن «الشف» لعاف ةمكمالستسال ى ىرغأب قلعتم رورجمو
 5 . لشفلا

 االمأ



 هبراض ورمع ديز وحن 2”(اهبحاص) ريغ ىلع ترج ةفصب عفري نأ :عبارلا
 .نييفوكلا دنع سبللا فوخ طرشبو 9نينرصبلا دنع اقلطم ءوه

 :وحن هلماع فذحي نأ :سماخلا
 يي يب د

 0 (©بستناف كملع كعفني مل تنأ نإف

 .لاصتالا ىتأت مدعل الصفنم ريمضلا ءاج ثيح ؟نحن مكرصنب» ىف :دهاشلا -
 . 57/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذ :هعضاوم

 .(هل ىه نم) ب ىفو «ج ءأ(١)

 لاثما وحن ىناثلاو «ىه هتبراض ورمع دنه» وحن لوألاف - ال مأ سبللا نمأ ءاوس :ىأ (6)
 .روكذملا

 :اهيف لوقي ىتلا ةروهشملا هتديصق نم وهو .ىرماعلا ةعيبر نب ديبلل :تيبلا (9)
 .ليوطلا نم وهو .لطاب هللا الخ ام ءىش لك الأ
 .لئاوألا نورقلا كيدهت كلعل :تيبلا زجعو

 حتفب - نرق عمج «نورقلا» «كفرعت :ىأ «كيدهت» . باستنالا نم «بستناف» :حرشلا

 ليقو ةنس نوثالث نرقلا لاقيو ءدحاو نامز لهأ سانلا نم نرقلا : ىرهوجلا لاق - فاقلا
 زومهم .لعفأ نزو ىلع لأوأ هلصأو ءرخآلا ضيقن وهو لوأ عمج ««لئاوألا» .ةنس ةئام
 ىلوألا واولا تبلقف لعوف نزو ىلع لأوو :لاقيو مغدأو اواو ةزمهلا تبلقف ءطسوألا
 .ةزمه

 :هيلي ىذلا ىف تيبلا ىنعم ماتو
 لذاوعلا كعزتلف دعم نودو ادلاو ناندع نود نم دجت مل نإف

 نإف دعم وأ ناندع ىلإ هسفن بسني نأب ظعتي نأ هل ىغبنيف توملا ناسنإلا ةياغ نإ :ىنعملا

 .رهدلا ثداوح انه لذاوعلاو هيلع
 تللض نإف هريدقت ردقم طرشلا لعفو نيلعف مزجت مزاج طرش فرح «نإ» :بارعإلا
 مفرلا زاوج نم هيوبيس هراجأ ام ىلع كلذو أدتبم «تنأ7 امهدحأ ناهجو هيف «تنأ»

 نإ وحن ربخ وه لعف طرشلا بولطم ىه ىتلا ةلمجلا ىف ناك اذإ طرشلا ةادأ دعب ءادتبالاب
 هيف عضو امم وهو بصن عضوم ىف «تنأ» نوكي نأ ىناثلا هجولاو .نالف نم ىننكمأ هللا
 مل :اولاق عوفرملا عضوم بوصنملا اوعضو امك بوصنملا ريمضلا عضوم عوفرملا ريمضلا
 فاكلاو ملب موزجم عراضم لعف «كعفني» بلقو مزجو ىفن فرح «مل» هايإ الإ ىنبرضي
 باوج «بستناف» هيلإ فاضم فاكلاو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «كملع» هب لوعفم

 هل ةلع وه ىذلا طرشلا نأ امك العف نوكي نأ هيف لصألاو ءافلا هيف تلخد كلذلف طرشلا

 نأ اوملعاف اولوت نإو) :ىلاعت هلوق ىف امك ةيبلط ةيلعف ةلمج باوجلا نوكي دقو «لعف

 هل الوقف) ىلاعت هلوق ئف امك ليلعتلل انه لعل «كلعل» بستناف هلوق هنمو (مكالوم هللا
 -يإ
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 . ” 4 دبعت كاي ظ وحن هلماع رخؤي نأ :سداسلا
 . 74 مهتاهم 3 مأ نه ام وحن ىفن فرح قماعلا نوكي نأ :عباسلا

 .©04 مكايإو لوسّرلا َنوجِرْخُيط وحن عوبتم هلصفي نأ : نماثلا

 | - :روحن ةبحاصملا واو ىلت نأ : عساتلا

 (*ىدعب الثم '(اهب) اهايإو نوكت 203020206.2..... ل

 .: وحين .«امأ9 ىلق نأ :رشاعلا

 (9نيعتسملا ىنغتبا ام تنأ وأ انأ _ اما ليقف نامتسا ىب أ ؛ كب

 هب لوعفم فاكلاو عراضم لعف «كيدهي» همسا فاكلاو (ئشخي وآ ركذتي هلعل انيل الوقح

 اهتفص «لئاوألا» لعل ربحت عفر لحم ىف .ةلمجلاو ةرهاظلا :ةمسقلاب عوفرم لعاف «نورقلا»
 .طرشلا لعف وهو لماعلا رمضأ ال ءريمضلا لصفنا ثيخ «تنأ:نإف» ىف :دهاشلا

 .69/5 75١/١. عماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذ :هعضاوم
 .؟ ةلداجملا ةروس (9)' 0 .٠7 © ةحتافلا ةروس.(١)

 حج «سا(4)- ص ١:١ ةئحتمملا ةروس فرفز

 .ليوطلا نم وهو هتخأ نب دلاخخ اهب بطاخي ةديصق .نم قلذهلا دليومح بيؤذ-وبأ هلاق.(5)

 .ةديصق وذحأ كنفنأ آلا ثيلآف :ةهردصو

 لاذلاو .ةلمهملا ءاحلاب «وذجأ» «لارأ ال :«كفنأ ال» ءتفلح' :ىأا «تيلآف» :حرسشلا

 .رخآلا ردق ىلع اممهدحأ تيوس اذإ اوذح لعنلاب لغتلا هةوذح نم ةمجعملا
 .ةبحاصملا واو ىلو هنوكل ءالصفنم ريمضلا ءاج ثيح «اهايإو نوكت» ىف :دهاشلا

 / 251/١ 51:5١. عماوهلا عمه ىف ىطؤيسلا هركذ : هعضاوم

 رثعأ ملف تثحبو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل - 794ص ١ج دهاوشلا حرش ىف ىنيعلا لاق (1)

 .فيفخلا نم وهو - هلئاق ىلع

 ةيالو هيلي رمألا .ىلو نم رمأ «ليلف» .نوعلا بلط وهو ةناعتسالا نم «ناعتسا» :حرشلا

 .بلظلا وهو ءاغتبالا «ىغتبا ام»

 لعف «ناعتسا» هيلع فطع «ىب وأ» .ناعتسا هلوقب قلعتم رورجنمو راج 6«كب» :بارعإلا

 رمألا لعف وهو ليلعتلل نوكت نأ حلصت هيف ءافلا «ليلف» هيف رتتسم ريمض لعافلاو ضام
 انأ امإ ليل :ريدقتلاو «انأ) هلوق ىلع فطع «تنأ وأ» رييختلل انهه «امإ) «انأ» هلوق هلعافو

 ةلمجو هلوعفم «نيعتسملا» ريمض هلعافو لعف ىغتباو ةلوصوم.«ام «ىغتبا ام) تنأ ليل وأ

 ام ةلمجو «نيعتسمملا هاغتبا ام :هريدقت فوذحم .دئاعلاو لوصوملا ةلص اهل لحم ال ىْغتبأ

 .ليلف هلوقل لومعم نيعتسملا ىغتبا

 رذعتو ءامإ ىلي اميف عقو هنآل الصفنم هيف ريمضلا ءاج ثيسح ءانأو امإ ىف :دهاشلا

 : .هيف لاصتالا

 نضحك



 :وحن «.ةقرافلا ماللا ىلي نأ : رشع ىداحلا

 «'اًعيطم لازأ نلف ىنرمق ك  ايإل اًمَح َقيدّصلا تدجت نإ

 ةبتر ادحتا نإ عوفرم ريغ هلبق رمضم يف لماع '''(هبصني) نأ :رشع ىناثلا
 .«9ليهستلا ىف كلذ عيمج ركذو ."”0اذه ىلع 2 مالكا ىتايسو

 :لاقف لاصفنالاو لاصتالا اهيف زوجي عضاوم ركذب مظانلا عرش مث

 ههبشأ امو هينلس اس ءاه لصفا وأ ' لصو

 زوجيف خسان ريغ لعفب نيوصنم نيريمض ىناث عقو ام (هينلس ءاهب) دارملا

 ىف تأي ملو هب أدب اذلو ؛ حجرأ لاصتالاو «هايإ ىنأسو هينلَس» لوقتف لاصتالا هيف

 ريغ هيوبيس ركذي ملو 200 م هّللا م مهكيري ذإ» :ىلاعت هلوقك الصتم الإ نآرقلا
 .لاصتالا

 وهو .هلئاق ىلع رثعأ مل ثحبلابو ١" ١ص ١ج ىف تيبلا اذه لئاقل ىنيعلا ضرعتي مل )١(

 ءامئاد كرمأ لثتمم ىنإف «ىنرمف اقح قيدصلا تنك اذإ .ريدقتلا نال .رهاظ تيبلا ىنعمو

 .ليلعتلل ءافلاو

 لوأ لوعفم «قيدصلا» طرشلا لعف لعافو لعف «تدجو» طرش فرح ؛نإ» :بارعإلا

 باوجلل ءافلا «ىنرمف» ةقرافلا ىمست هيف ماللاو طرشلا باوج ؛«كايإل» ناث لوعفم «اقح»

 تنأ تنك اذإ :ريدقتلاو ءهب لوعفم ءايلاو ةياقولل نوئلاو ريمض لعافلاو رمأ لعف رمو

 بوصنم وهو ناك تاوخأ نم عراضم لعف لازاو ليلعتلل ءافلا «نلف» ىنرمف اقح قيدصلا

 .هربخخ «اعيطم» هيف رتتسم ريمض همساو نلب
 دعب هعوقول كلذو «لاصتالا ىتأت مدعل الصفنم ريمضلا ءاج ثيح ؛كايإل» ىف :دهاشلا

 . ةقرافلا ماللا

 . 51/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذ :هعضاوم

 .(هبيصي) أ ىفو ج ءب )0

 .الصف مزلا ةبترلا داحتا ىفو :كلام نبا لوق دنع ()

 فاضم ردصمب عفرو امنإب رصح نإ ريمضلا لاضفنا نيعتي) «لصف» 7"ص ليهستلا ىف لاق (5)

 فرح ناك وأ رخأ وأ لماعلا رمضأ وأ اهبحاص ريغ ىلع ترج ةفصب وأ بوصنملا ىلإ

 ىف لماع هبصن وأ ةقرافلا ماللا وأ امإ وأ الإ وأ ةبحاصملا واو ىلو وأ عوبتم هلصف وأ «ىفن

 اقلتخا نإو اظفل اهبتشي مل نإ نيبئاغ الصتا امبرو «ةبتر اقفتا نإ عوفرم ريغ هلبق رمضم
 .ه(نارمألا زاج ةبتر

 . 47 لافنألا ةروس (5)
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 م ما



 مككلم هللا ّنإ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لاصفنالا زاوجج ىلع لديو
 "مغلي

 عقو ام ©” (هب) دارملاو «هتنك ءاه ىف ىأ «ىمتلا فلل هيك ىف :لاق مث

 : ىنآلا تيبلا ىف هنيب امك رايتخالا ىف فلخخلاو اياد ىدحإ وأ 98 ًاربخ

 ام : هينتلخ اهب دارملاو ؛هيلإ راشملا فالخحلا ىف هتنك ءاهكب هينياخ ءاه »نأ ىنعي

 . خسان لعفب نيبوصنم نيريمض ٍيىنا عقو

 .راتخأ الاصّتاو . :لاقف هرايتخا ركذ مث

 .لاصتالا لصألا نأ ههجوو. هيتتلخمو هتنك_ .باب: ىف ىنعي

 ههجوو 0'"”هيوبيس مهنمو نورثكألا مهو .الاصفنالا راتخا ىرْيْغ :لاق مث

 «عومسم امهالكو لاصفنالا ربخلا قحو « لصالا ىف بخ :نيبابلا .ىف ريمضلا نأ

 0 وارطلا نباد  ىنامزلا رايتخا وه هراتخا امو

 الث عم واولا عامتجا نم لصاححلا نقثلا نم

 وهو مهنع هيي ءاكح ام ىلع برعلا ناسل ىف ريثكلا وه هلل عج هيويس حمو 0

 07/١. ليقع نبا ها مهل هفاشملا
 ىسرافلا ةقبط ىف ةيبرعلا ئف امامإ ناك «ىنامرلا ىسيع نب ىلع ننسملا وبأ :وه:(4):

 مالكلا ىف ةرازغو وحنلاب املع ؛طق هلثم ري مل :ليق ىتح وحنلا ىف عربو «ىفاريسلاو
 «قطنملاب وحتلا جزمي ناكو «ةفاظنو ةحاصفز نيقيو نيدو هزنت عم - ”لكاشملا لحل احاضيإو

 ٠ .هيوبيس باتك حرشو «هبتكلا نم اريثك فنص
 . ةثامثالثؤ نينامثو عبرأ ه84 ةئس هللاب رداقلا ةفالخل ىف تامو

 ىلع عمس اعراب ابيدأو ارهام ايوحن ناك ةوارطلا نب دهحم نب قاميلسش نسحلا وبأ وه (6)

 ىنثآف .ةاحسلا روهمج اهيف فلاخو اهب درفنا وحنلا“ ىف ءازآ ةلو ( ةيؤبيس باتك ملعألا

 سلدنألا دالب ىف اريثك لوج دقو ءهسفنب باجعإلا ىلإ هوبسنو نورعتآ هدقنو مهضعب هيلع ش

 نس نع هللا همحر تامو ءهيوبيس باتك ىلع تامدقملاو وخلا ىف ميشرتلا باتك فلاآو'

 .مه874 ةنس ةيلاع



 :ناهيبنت ٠

 (9(باب) ىف لاصفنالا رايتخا ىلع هيوبيس '”ليهستلا يف قفاو :لوألا
 فاللخب رخآ بوصنم لعفلا نع هزجح دقو «لصالا ىف أدتبم ربخ هنأل لاق هينتلخ

 الإ هرجحي مل هنأ ىف هتبرض ءاهب هيبش هنكلو "'لصالا ىف ربخ هنإف هتنك ءاه
 رايتخا برطضاف هل رشابم لعفلا نأكف لعفلا نم ءزجك عوفرملاو .عوفرم ريمض
 . هينتاخ باب ىف مظانلا

 ردصمب ايوصنم رئامضلا نم عقو اميف اضيأ لاصفنالاو لاصتالا زوجي :ىناثلا

 :وحن لعاف وه هلبق ريمض ىلإ فاضم

 ("”ربصلا نم رمأ اهيقارف ناك 066.............

 وحن لوأ لوعفم وأ

 (*0اطتسي ب ءىشب اهكعتمو 0000.06.00...

 .77ص ليهستلا عجار )١(
 .(ىناث) ب ىفو ج لق (؟)
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 .هنطو ىلإ نح نيح ىفنحلا بلاط نب ىبحي هلاق (5)

 . .ليوطلا نم وهو .اهتكرتف اهراك اهنع تيزعت :هردصو 2
 .ىسأتلاو ربصلا وهو ءازعلا نم - ةمجعملا ىازلاو ةلمهملا نيعلاب ؛تيزعت» :حرشلا

 ىلإ عجري ريمضلاو لعفلاب قلعتم رورجمو راج «اهنع» لعافو لعف «تيزعت» :بارعإلا
 ضام لعف كرتو تيزعت ىلع ةفطاع ءافلا «اهتكرتف» تيزعت لعاف نم لاح «اهراك» رجحلا

 هيلإ فاضمو ناك مسا «اهيقارف» صقان ضام لعف «ناك» هب لوعفم ءاهلاو لعاف ءاتلاو

 .نمب لمعتسا كلذلو ليضفتلا لعفأ رمأو هربخ هزمأ»

 ناك الإو «نزولا ةرورضل الصتم هيف بوصنملا ريمضلا ءاج ثيح ء؛اهيقارف» ىف :دهاشلا

 .«اهايإ ىقارف ناكو» وحن الصفنم نوكي' نأ نسحألا
 ميمت نم لجر هلئاق :لاقيو .ءىلجعلا فيحق :وه هلئاق نأ .ةيرصبلا ةسامحلا ىف ركذ (5)

 :لاقو اهتسافنل كلملا ىلع اهب نضف .باكس هل لاقي اسرف كلملا هنم بلط دق ناكو

 ماني الَو راعي ال يفت ١ "قلع باكس نإ نَا تْيأ
 .رفاولا نم وهو " اهيف نعللا تيبأ عمطت الف :هردصو
 ىأ «اهيف نعللا تيبأ عمطت الف» هب لخبي لام «سيفن قلع» «سرف مسا «باكسا :حرشلا

 - . اهنع كعنم :ىأ «اهكعنمو» .اهذخأ ىف عمطت ال :ىنعي . باكس ىهو سرفلا هذه ىف
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 :رعاشلا لوقك .لوأ لوعفم وهو ريمض ىلإ فاضم لعاف مساب وأ

 '”انومأم كّفني ال هللا هكيقاو 2 ىأ نإ هللا َرْيَغ َشْحَت أ جرت ال

 . هعيطتسنو ردقن اهنع كايإ انعفدو سرفلا هذه:َىف كعذط عفدا : ىنعملا
 ريمض هلعانفو الب موزجم عراضم لعف «عمطت» ةيهان .:ال قيلمتلل .ءاغلا «الفد تالا

 اهل لحم ال ةيضارتعا ةلمجلاو هب لوعقمو لعافو لعف .(نعللا تيبأ» هيف رتتسم بطاخملا

 ادتبم :عنم لاخلا واو واولا «اهكعنمو) عسمطتب قلعتم رورجسمو راج «اهيف» بارعإلا نم
 سرفلا ىلإ دئاغلا ٌريَمضلاَو لوألا هلوعفم ىلإ ردصملا ةفانضإ نم هيلإ فاضم فاكلاو

 ىلإ شفخألا نسحلا وبأ مهنم موق بهذف ءابلا هذه ىف ءاملعلا فلتشا:4ءىشب# ناث لوعفم

 ءابلاف (اهلثمب ةئيس ءازج) ىلاعت هللا لوق كلذ نم اولعجو أدتبملا ربخن «ءىش»و ةدئاز اهنأ

 اهلثمب ىف روزجملاو راجلاو ةسيلصأ ؛ءابلا نأ ىلإ ةعامج بهذو .بجوملا ربخلا ىف ةدتار

 ةلمج أدتبملا ريخو  عنمب اًقلعتم نوكي نأ زوجي ؟ءىشبلا . ىفو: , ادتبملا. ربحت :فوذحمب قلعتم

 نأ زوجيو روسيه نكمم تدرأ ءىش ىأب اهكعتمو :اذه ىلع ىتعملاو ىتآلا «عاطتسي» هلوق

 ٠ .بابشسألا نم ببسو ءايشألا ع نم ءىشب عاطتسي اهكعنمو :ئأ عاطتسيب قلعتت

 نأ سايقلا .ناكو دحاو مسا امهلماع نيريمض ىناث لصو ثيح «اهكعنمز» ىف :دهاشلا

 .اهايإ كعنمو لوقي

 ىنومشأالاو ىبودنسلاو «دزادو «ىبطاشلاو « مظانلا نبا ؛ .ةيفلألا. حاربش نم هركذ : هعضاوم

 .بدالا ةنازحن ىف 887 مقر دهاشلاو 00 ١ ىنغملا ىف .ماشه نباو 5 ه1

 مسا ىلع فقأ ملو «دحأأ ىلإ هزعي ملو كلام نبا هب دهشتسا درا قص تيس

 .طيسبلا نم وهو - هلئاق ىلعرثعأ ملف تثحب - هلئاق

 ىذأ ىذأي ذأ نم ردصم ؛ىذألا» «لمالا وهو - ءاجر وجري اجر نم «جرت ا : حرشلا

 . ظفحلا وهو - ةياقو ىقي ىقو نم لعاف مسا ىقاولا «هكيقاو» «ةيذأو ةاذأو

 1 فذح همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف جرتو ةيهان ال «ج رت ال١ :بارعإلا

 :تلق ؟الو ىنعمب وأ ىتأت له :تلق نإف - الو ىنعمب انهه وأ «شخبت 3 وأ» ةلعلا فرح

 الو# ىلاعت هلوقب كلذ ىلع اولدتساو الو ىنعمب ءىجت وأ نأ كلام نبا مهنم ةعامج ركذ

 بيرغ اذهو مكئابآ تويب الو هانعم «مكئابآ توب وأ مكتويب نم اولكأت نأ مكسفنأ ىلع

 لوعفملا ترمضأ ىناثلا تلمعأ نإف ءتئش : امهيأ لمعت نأ كلف نالعفلا اهيف زانت «ريغ»

 ىف ترمضأ لوألا تلمعأ نإو . هللا ريغ شخت د الو هللا ريغ جرت الو :ريدقتلاو لوألا ىف

 ىقاو «هكيقاو» نإ مسا «ىذلا» بصنو دسيكوت فرح «نإ» هيلإ فاضم ةهللا» هوحن ىناثلا

 ناث لوعفم هنال بوصنم فاكلا دعب ىذلا ريمضلاو باطخلا فاك ىلإ فيضأ لعاف مسا

 مسال لعاف هنأل عوفرم «هللا» ةفاضإلاب رورجم هنكلو «لوألا هلوعسغم فاكلاو ءىقاول

 .هربخ «انومأم» هيف رتتسم ريمض همساو ةصقانلا لاعفالا نم ؟كفنيال» لعافلا

 اذه لثم ىف لاصفنالا زاوج عم الصتم ريمضلا هيف ءاج ثيح ههللا هكيقاو» ىف :دهاشلا

 .هايإ هللا كيقاو ىذأ نإ :لاقي نأ هيف لصألاو ءنزولا لجاأل زسيني ال انهه نكلو مالكلا

 .؟90ص مظانلا نباو «ةيفلألل هحرش ىف ىبودنسلا: هركذ :هعضاوم

 انف



 نزولا نأل «تايبألا هذه يف كرت هنكلو ءلاصفنالا ةثالثلا هذه ىف راتخملاو
 1 ,200هي تأتي مل

 ىف «امهرد اديز تيطعأ» :وحن نم ىناثلا لوعفملا ىف اًضيأ ناهجولا زوجيو

 .؟مهرد اديز هتيطعأ ىذلاو مهرد هايإ اديز تيطعأ ىذلا» :لوقتف رابخإلا باب

 امهريغ دنعو «لصألا هنأل ؛لاصتالا فنصملاو ىنزاملا دنع هيف راتخملاو

 . لصألا بيترتل ةاعارم لاصفنالا

8 

 لاصتا ىف صخألا مدقو :لاق مث

 «بئاغلا ىلع بطاخملاو بطاخملا ىلع ملكتملا "”لاصتالا ىف) مدق :ىأ

 نأ .امهوحنو هينتلخو هينلس اه ىف لاصتالا زاوج طرش نأ :كلذ نم مهفو

 عم هنأل ؛لاصفنالا بجو صخألا ريغ مدقت ىتم هنإف « صخأ لوألا نوكي

 .صخألا ريغ ميدقت عنتمي لاصتالا

 ىناث ريمضلا نوك وه لاصفنالاو لاصتالا زاوجل حيبملا نأ :لصاحلاو

 .اهتاوخأو ناك ربخ هنوك وأ «عوفرم ريغو صخأ امهلوأ نيريمض

 ىف اًفملاخم نوكي نأ امإف ءصخألا ريغ نيريمضلا نم مدقملا ناك اذإ مث

 لوقك ردن اميف الإ هدعب ام لاصتا زجي مل اًقلاخم ناك نإف "”(اهل) اًيواسم وأ ةبترلا
 .«اًناطيش لطابلا ىنمهارأ هنع هللا ىضر نامثع

 : وحن لاصتالا عم « صخألا ريغ ميدقت ءامدقلا نم ريثكو دريملا راجأو

 .ىتأيسف ايواسم ناك نإو ءحجرأ مهدنع لاصفنالا نكلو «كوهتيطعأ»

 .(هل) ج ءأ ىفو «ب(1)

 .ب(0)

 .(اهيف) ج ءأ ىفو «ب (5

 «ناث ءايلاو لوأ لوعفم ءاهلاو ىرأ لعاف لطابلا - ثيدحلا بيرغ ىف ريثألا نبا هاور (52)

 .ثلاث اناطيشو
 ها اهومتيارك ىنومهارأ هقح نأل .واولا كرتو لصولا ؛ناذوذش هيفو ريثألا نبا لاق

 ىرضخلا ١/698.



 لاصفلا ىف ؛ تعش ام نمدقو ٠ 0 :هلوق

 :لوقتف « ألا ريغ ميدقتو صخألا ميدقت لاصفنالا ىف زوجي هنأ ىنعي

 ىفو «صخألا ريغ ميدقتب «كايإ هتيطعأ»و ء«صخألا ٍميدقتب «هايإ كتيطمأ ٠ مهردلا»

 .20«مكايإ مهل ءاش ولو مهايإ مُكَكَلَم هللا نأ» :ثيدحلا

 3 الصف ْمّرلا ةثرلا داحّتا ىفو - ٠,2 :هلوقو 0
 مزل بث بئاغل وأ بطاخمل وأ:جيلكتملانوكي نأب ٠ «نيريمضلا ةبتر تدحتا اذإ :ىأ

 . «هايإ هتبسحو كايإ كتملعو ىايإ ىنتتنظ» ::لوقتف . ىناثلا لاصفنا

 .الصو هيف بيغلا حيبي دقو :هلوقب نيبئاغ نالصتي دق امهنأ ىلع هبن مث. |
 سانلا نسحأ مه».:برعلا ضعب لوق ىف ىئاسكلا هاور ام كلذ لاثم

00 2 
 0 ." «اهومهرضنأو اهوجو

 1 . :رعاشلا لاقو

 «©دلاو مركأ' وُ هامهلانأ ةجهبو طسب ناّسْحإلا يف كهجول

 نارمألا عمتجا دقو) صخألا ريغ ميدقتو صخالا ميدقت نيرمأآلا قاوجا ثيدحلا اذه ىفو )١(

 «زئاج مهايإ مككلم :هلوق ىف ريمسفلا لاصفناف ..(«.. . مككلم هللا نإ» : 6 هلرق ىف

 لاصفناو بئاغلا ريمض وهو صخالا ريغ ىلع بظاخملا ريمض وهو «٠ صضخألا مدسقتل

 . 7١ص ىدركملا ها (صخألا ريغ ميدقتل بجاو «مكايإ مهكلم ىف ريمضلا

 ىرجي نأ امإف .ازييمت ريمضلا عوقو مزليف زييمت وهو هوجولل ىئاثلا ريمضلا - اهومهرضنأ (؟)
 ىف طرتشي ال هنأ ىفوكلا بهذملا ىلع وأ ةركن ةركنلا ىلع دئاعلا ريمضلا نأب ؛لوقلا ىلع

 5/١ ٠١. نابص ها ةركن نوكي نأ زييمتلا
 وهو .هلئاق ىلع رثعأ ملف تثسحبو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل - 747ص ٠١ج ىنيعلا لاق ()

 «رورسو نسح («ةجهب) «ةشاشب :«طسب١ «ناسحإلا تقو ىف ىأ ؟«ناسحإلا» :حرشلا

 ىأ .هوفقي ءهافق ردصم هومق» لصوو غلب اذإ .لان هيثالثو ةلانإ ليني لانأ نم «هامهلانأ»

 1 .هرثأ ىلع راسو هعبت

 نم كلذ كل لصح دسقو سانلا ىلإ ناسحإلا تقو ىف جهتبمو طسبنم كهجو : ىتعملا

 .ءامركلا كفالسأو ماركلا كلئابآ راثآ عابتا

 راج «ناسحإلا ىف» مدقم ربخ فوذحمب قلعستم رورجمو راج :كهجول :بارعإلا

 - لغف :لانأ «هامهلانأ» هيلع فوطعم «ةجهيو» رخؤم أدتبم «ظسب# طسبب قلغتم رورجمو

 فه



 | :ناهيبنت

 فلتخي نأ «نيبئاغلا لاصتا زاوج ىف مظنلا اذه ريغ ىف مظانلا طرش :لوألا
 «الصو» :هلوق نأب ءحراشلا هنع رذتعاو لائه كلذ ركذي ملو «نيلاثمك امهظفل

 ل شلل ىف فالتخالا وهو .ديقب لب الامم ةيغلا ىف دانا

 .فيعض وهو ., اًقلطم ةبيغلا

 دق ىو يد ول .٠ زل لئلا ممل لقد ءاملم م ءاو هال يسم هيلي نس
 نم لعفلا ىقت اهنأل ةياقولا نون تيمس نونلا هذه نأ :روهمجلا بهذم

 .رسكلا

 . الولف ءرمألا ىف «ىنمركأ١ :وحن ىف سبللا ىقت اهنأل لب :فنصملا لاقو

 رمألا 20(لعفف) :ثنؤملا رمأب ركذملا رمأو «ةبطاخملا ءايب ملكتملا ءاي تسبتلال نونلا

 .هريغ نم اهب قحأ

 ىلإ دئاعلا دحاولا ريمضو لوأ لوعفم ةجهبلاو طسبلا ىلإ دئاعلا نينثالا ريمضو ضام -
 .هيلإ فاضم «دلاو» و فاضم وهو هيلإ فاضم «مركأ» لانأ لعاف «وفق» ناث لوعفم ةجولا

 وه ىذلا لوألا لوعفملا ىلع مدقت ايناث الوعفم ةينثتلا ريمض نوكي نأ ىناقرزلا حجرو

 لك نم - ىطعأ باب ىف لوألا لوعفملا ىف لصألا نأ ىلع ىنبم كلذو «هجولا ريمض

 نوكي نأ حلصي ىذلا وه نوكي نأ - ربخلاو أدتبملا امهلصأ سيل نيلوعفم بصني لعف
 نوكي نأ مزليف لعافلا وه هجولا نوكيف ةجهبلاو طسبلا كهجو لان لوقت تنأو العاف

 . ةغلابملا ىنعملا نوكي دقف مزالب هيلإ بهذ ام سيلو .لوألا لوعفملا وه هجولا

 .لاصفنالاب هايإ امهلانأ رثكألاو ءالصتم ىناثلا ريمضلاب ىتأ هنإف «هامهلانأ» ىف :دهاشلا

 ىنومشألاو 76/١ ماشه نباو .55ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 ا عماوهلا عمه ىف اضيأو « ١١ص ىطويسلاو « 7١ص ىدوكملاو ١/.

 .؟5ص حراشلا )١(

 5/١ ٠١. نابص ها .اقفتا وأ ىتأي اميف ةبيغلا اريمض فلتخا ءاوس ىأ «اقلطم» :هلوقو (؟)

 .(لعف) ب أ ىفو ج 0

 انضفيإ



 . "”رمألا ىلع عراضملاو ىضاملا لمح مث

 :وحن لاعفالا عيمج عم ملكتملا ءاي لبق مزلت ةياقولا نون نأ. :تيبلا ىنعمو

 فذح ردن دق هنإف 0 ”(سيل وهو) (دحاو العف الإ (ىنمركأ - ىنمركي - ىنمركأ»

 :هلوقك رعشلا ةرورضل مظنلا ىف هعم ةيافولا نو

 9” ىسيل م ١ ركلا موقلا ِبَهَفْذِإ 0000..0.....00200600.

 تسيل الجر هيلع» :برعلا ضعب لوقك حبصفلا وهو «ىنسيلا :هجولاو

 .رايتخالا ىف «سيل» مهضعب زاجأو (*هيوبيس هاكح

 )١( ىنومشالا عجار . 66/1
 َج ج أ )0

 - .جاجعلا نب ةيؤرل تيبلا ()
 . سدسملا زجرلا نم وهو « سيطلا ديدعك ىموقب ىدهع :هردصو

 حتفب «سيطلا» ددعلا لادلا رسكو حتفب «ديدعلا) ءاصحإلاو دعلا نم «ثددعا : حرشلا

 .ميرك عمج «ماركلا» ريثكلا لمرلا - ايلا نوئكسو ةلمهملا ءاطلا

 .ىريغ ميرك مهيف ام ةرثكلا ىف لمرلا ددعب:اوناكو ىموق تددع : ىنعم لا

 راج «ىموقب» - لصاح ىدهع :ىأ - اراوج هربخ .فذح أديم : ىدسصهع :تارعإلا

 فوذحمب قلعتم رورجمو راج «ديدعك» هيلإ فاضم ملكتملا عايز .دهعب قلعتم رورجمو

 فرظ ؛ذإ» هيلإ فاضم «سيطلا» ديدعك ادع : :ىأ فوذحم فوصومل ةفص وأ موق نم لاح

 صقان ضام لعف «سيل» هل ةفص «ماركلا» هلعاف «موقلا» ضام لعف «بهذ» ىدهعب قلعتم

 اريمض سيل ربخ ءىجم ىهو ذوذش هيفو ةرورض كلذو ءملكتملا ءاي لبق لعفلا ىف

 . ىايإ بهاذلا سيل مالكلا لصاو .الصتم

 ىنومشاألاو 46/١ ليقع نباو 256 ص مظانلا نبا :ةيفلآلا حارش نم هركذ :هعضاوم

 لصفملا حرش ىف شيعي نباو تقر١ عماوهلا .عمه ىفو 2لككاص ىطويسلاو .ةه6ه/١

 .بدأآلا ةنازخ ىف "97 دهاشلاو ء١٠ 48/8

 نون قوحل دهاشلاو :ىريغ الجر مزليل ىأ .هددهي ًاناسنإ نأ ةغلب دقو .«برعلا ضعب هلاق (؟)

 . سيلل ةياقولا

 .ىنسيل نولوقي مهنأ مهب قوثوملا برعلا نع ىنغلبو "١8ص ىفو لعفلاب هوهبش ليلق

 نضل



 نونو عفرلا نون هيف عمتجا ")امم 27ىننورمأت (وحن) ىف ءاج دق :تلق نإف

 .فذحلاو «ماغدإلاو «كفلا

 هقالطإ ىلع دري الف «ةياقولا نون ال عفرلا نون فنصملا دنع فوذحملا :تلق

 . هيوبيس بهذم وهو

 . :رعاشلا لوق ىف اضيأ ةياقولا نون فذح ردن دق :تلق نإف

 (©9َىئْيَلَف اذإ تايلافلا ءوسي اكسم ّلَعي ماَمئلاك هر

 .ةياقولا نون ىهو ةيناثلا نوئلا فذحف .ىننيلف لصألاو .

 .(ىنورمأت) ب ةخسنلا ىفو ج ءأ )١(

 .مم لصألا ىفو (7)

 كومريلا دهشو عست ةنس همالسإ ناكو كك هللا لوسرب ىقتلاو بركيدعم نب ورمع هلاق (')
 6 .ةيسداقلا موي لتقو

 ءاهرمثب بيشلا هبشي .رهزلاو رمثلا ءاضيب ةرجش ىهو ةماغث عمح «ماغئلاك» : حرشلا

 ءوسي» «برشلا دعب برشلا للعلا لصأو «ءىش دعب ائيش بيطي للغلا نم «لعي»
 «هنم لمقلا ذخأ رعشلا ىلف نم ةيلاف عمج - ءافلاب - تايلافلاو نهنزحي :«تايلافلا

 .روكذملا ظفللا نم ىضاملا نم بئاغلا ثنؤملا عمج «ىنيلفاو

 .بيشلا هب هبشي ضيبأ رون هل تبن ماغثلاو ءهلمش دق بيشلا نأو هرعش فصو :ىنعملا

 ىلإ عجري ريمضلاو لوأ لوعفم ءاهلاو ريمض لعافلاو عراضم لعف ىرت «هارت» :بازعإلا
 نوكي نأ بوصألاو «هملعت وأ هنظت ىنعمب هنأل ىرتل ناث لوعفم «ماغئلاك» هسأر رعش

 لعف «لعي» ماغئلاب اهبشم هنوك لاح هرصبت ىنعملاو رصبلا ةيؤر نم هارت نأل ءالاح ماغثلاك

 'اكسم» لعافلا نع بئان وهو رعشلا ىلإ عجري هيف ىذلا ريمضلاو لوهجملل ىنبم عراضم
 عراضم لعف «ءوسي» بصنلا اهلحم ةلمجلاو لعلا نم ال لالعإلا نم هنأل لعيل ناث لوعفم

 لوعفم «تايلافلا» ءوسي وه :ىأ فوذحم أدتبم ربخ ةلمجلا نوكت نأ روجيو ريمض هلعافو

 هلصأ «ىنيلف» طرشلا ىنعم هيف فرظ هاذإ) باوجلا دسم تدس ةلمجلا نأ رهاظلاو - هب

 تفذحف ملكتملل ةياقولا نون ىرخألاو ثنؤملا عمج نون امهادحإ - نينوئب - «ىننيلف»

 .عمجلا نون ىه ةيقابلاو ةياقولا نون ىهو نينونلا ىدحإ
 .ةياقولا نون هنم تفذح ثيح «ىنيلف» ىف :دهاشلا

 .ىتنيلف ديري :تيبلا ركذ نأ دعب ١5 5ص 7١ج هيوبيس لاقو

 شيعي نباو 19/١« عمهلا ىف ىطويسلاو ىبطاشلا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم
 . ةنازخلا ىف 4540 مقرو ١5 4ص اج هيوبيسو «41/

0-3 

 ضحخا



 . .ريمض ىلوألا نأل ؛ةياقولا نون ةفوذحملا نأ فالخ ال: ::*'”طيسبلا ىف لاق

 بهذم وهو ةياقولا نون ال ثانإلا نون ةفوذحملا نأ «هيوبيس بهذم :تلق
 «97(كلذ ىف) قافتالا لقن“سيلو «هرودن ىلع انه هبني مل كلذلف .فنصملا

 :هيبنت
 مهنأل بجعتلا ىف ؛(دير َلعفأ انم» ىف ةياقولا نون.فتفخ نويفوكلا راجأ

 : .دوكذلا :لعفا ةيمساب نولوقي

 وهو هتسيلعفب نولوقي مهنال ؛هسعم مزلت ةياقولا نون نأ :: نييرصبلا بهذمو
 . "”حيحصلا

 عبو فورسملا ضب عم ملكا اي لق قحلت ةياسقوا نون ذأ معاد

 .ءامسألا

 ؛تيل عم نونلا قال رثك ىأ ءاشق ىنتيلو :لاقف كلذ نايب ىف عرش دقو

 لوقك تيل عم نونلا طاقسإ ردن :ىأ اردن ىتيلو : كلك الإ ارق ىف تاي مل
 3 :رعاشلا

 (©ىلاَم لج فلتأو ُهُفداصأ ٠ 2 قف زياج ةينمك

 ملو :ىطويسلا لاق هنع لقنلا نم هعابتآو نايح وبأ رثكأ جلعلا .نب نيدلا ءايضل باتك وه )١(
 ش . ةمجرت ىلع هل فقأ ١

 ب أ )0

 .؟هللا وفع ىلإ ىنرقفأ ام» مهلوق ليلدب ()
 .«مهعم تنك ىنتيل اي .:ىلاعت هللا لاق (5)
 .رفاولا نم وهو - ريخلا ديز - - 46 ىبنلا هامس ىذلا وهو - يئاطلا ليخلا ديزل :تيبلا (6)

 تيب ىف ديز ءاقل ىنمت نافطغ نم لجر «رباج» و .ىنمتملا - ميملا مسفب ر ةةينمك)» : حرشلا

 ل

 ' .ىلام رثكأ دجأ الو برحلا ىف ريخلا ديز دجأ ىنتيل :لاق نيح رباج ىنمتك : ىنعملا
 اينمت ىنمت ىأ - فوذحم فوصضومل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج «ةينمك) :بارعإلا
 هلعاف - ضام لعف ؛لاق» ةينمب قلعتم فرظ ؛ذإ» هيلإ فاضم ءرباجو .رساج ةينمل الثامم

 عاف عرامضم لعف ؛هقداصأ» همسا ملكتلا ايوا بصنو نمت فرح تيل يلا تنم ريم
 - «ةيعملل واولا «دقفاو» تيل ربصخ عفر لحم ىف ةلمجلاو هب لوبعفم ءاهلاو رتتسم ريمض



 .ةرورض وهو

 .رايتخالا ىف هزاوج اذه رهاظو «ىتيلو ىنتيل زوجي :ءارفلا لاقو

 .سكما َلَعَل ْعَمَو :هلوقو

 .©0كلذك الإ نآرقلا ىف تأي ملو «ريثكلا وه اهعم فذحلا نأ :ىنعي

 :رعاشلا لوقك ”ردان اهعم نونلا تابثإو
 ؟"دجاَم ضييأل (رَْق اهب طخأ ىلع موُدَقلا ىناريعأ تلق كم ع ل

 نأ موق عنمو هيف رتتسم ريمض هلعافو ةيعملا واو دعب ةرمضفملا نأب بوصنم عراضم :دقفأ -

 هب لوعفم «ىلام لج» هيلإ تفتلي الف مزال ريغ وهو لعفلا عفر اوبجوأو ةيعملل واولا نوكت
 أدتبمل ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاف اعوفرم لعفلا لعجت 2 نأ الإ تيبأ نإف هيلإ فاضمو

 بصن لحم ىفف ربخلاو أدتبملا ةلمجو ةيلاح ذئنيح واولاو - دقفأ انأو :هريدقت - فوذحم

 .لاح

 لجأل كلذو «ةياقولا نون نودب ملكتملا ءاي ىلإ ةفاضم تءاج ثيح «ىتيل» ىف :دهاشلا

 . ةرورضلا
 «ىبطاشلاو 250 ١/ ليقع نباو «”77ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 عماوهلا عمه ىف اضيأو ١. 5ص ىطويسلاو ءااص ىدوكملاو 255/١ ىنومشألاو

 باتكو «بدألا ةنارخ نم 5 دهاشلاو 4/7“ لصفملا حرش ىف شيعي نباو ١/5"

 .7856ص ١ج هيوبيس

 .«بابسألا غلبأ ىلعل# :ىلاعت هللا لاق )١(

 ةراج لمعتست اهنأل اهتاوخأ نع «لعل» تفعض امنإو) «لعل» عم اردان تابثإلا ناك امنإو (7)

 عمتجيف - كيلي - لعل اهناكل شعب و

 . ليوطلا نم
 لادلا مضو فاقلا حتفب «مودقلا» «ةيراعلا نم - ىنوريعأ ىوريو «؟ىناريعأ» : حرشلا

 طخ نم طخلا لصأو - اهب تحنأ :ىأ «اهب طخأ» «بشنملا اهب رجني ةلآلا - ةففخملا

 «ليقص فيسل ؛دجام ضيبأل» نفحلا هب دارملاو افالغ ىأ «اربقو» «لمرلا ىف هعبصأب

 .اربق اهب رفحيل مودقلا بلط دارملا نكميو
 نينثالا فلأو نونلا فذح ىلع ىنبم رمأ لعف «ىناريعأ» لعافو لعف :تلقف : بارعإلا

 بصنو ليلعت فرح ؛«ىنلعل» ناث لوعفم «مودقلا» لوأ لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو هلعاف

 ع هيف رتتسم ريمض هلعاف عراضم لعف «طخأ» لعل مسا ماكتملا ريمض ذ ءايلاو ةياقولل نونلاو

 نصوم



 .ةرورض هنأ ىلع مهضعب صنو
 : 00 م :هيبنت

 هبن .ةلقلا ىف اكرتشا نإو تيل عم نوئلا فذح نم رثكأ لعل عم نونلا تابثإ

 ها .لقأ ىتيل ىنلعل نمو :لاق ثيح ةيفاككلا ىف كلذ ىلع

 تاّيقابلا ىف (ريخم نكو :هلوقو

 زوجي «نأكو نكلو نأو نِإ» ةعبرأ ىهو (لعلو تيل) : :تاوخأ نم . : ىنعي

 .لاثمألا عامتجال ةهارك اهفذحو ةياقولا نون تابئإ اهيف

 اهنأ عم ةتسلا) فرحألا هذه عم ةياقولا نون مكح فلتسخا مل :تلق نإف

 0 . ؟لمعلا ىف ةيوتسم

 ةيدعنملا لاعفالاب اههبشل "”(فرحالا هذه عم نونلا هذه تقحلا امنإ :تلق

 ىلع تيل ترمتساف اهعضوم يف ةروكذم رخآ هجوأو بصنلناو عفرلا لمع ىف

 بلاغلا ىف قلعت اهنأ "”(ةهج) نم لعل تفعضو ءرعشلا ىف الإ هبشلا اذه ىضتقم
 ٠ 1 .اهدعب امب اهلبق ام

 اهتاواسم «نأكو َنكلو نأو ّنِإ» قح ناكو ءةغل ىلع رمت امهنأ لجأ نمو

 امك «.لاثمألا ىلاوتل اهعم نونلا قاحل لقثتسا نكل «روكذملا هبشلا دوجول «تيلل

 عفر لحم ىف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو .طخأل هب لوعفم «اربق» طصخاب قلعتم ؛اهب» <
 نروو ةيفصولل فرصني ال هنال ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب رورجمو راج «ضيبأل» لعل ربخ

 رورجسم ضييبأل ةفص «دجام» ربقل ةفص عقي فوذحم رورجملاو زاخلا قلعتمو لعفلا
 . ةرسكلاب
 .فرعأو رهشأ اهفذحو ةياقولا نونب ءاج ثيح «ىنئلغل١ هلوق ىف :دهاشلا

 ىدوكملاو 77ص مظانلا نبا 25١/١ ليقع نبا :هركذ ةيفلألا حارش نم :هعضاوم

 554/١. عماوهلا عمه ىف اضيأو 6١ص ىطويسلاو 18ص.
 .ج ()
 .(ثيح) ج ىفو ء(لجأ) ب ىفو .آ (1)



 :هيبنت
 نون (0(ىناكو ىنكلو ىنأو ىنإ) نم ةفوذحملا نأ نم مظانلا هيلإ بهذ ام

 نأ ىلإ مهضعب بهذو «نييفوكلاو نييرصبلا نم نيرثكالا بهذم وه ةياقولا

 . ىلوألا نونلا وه فوذحملا نأ ىلإ مهضعب بهذو ةيناثلا نونلا وه طقاسلا

 . ”هيوبيس بهذم وهو ىلعل ليلدبو «فرط اهنأل «لوألا : حيحصلاو

 نأ الإ ةثالثلا بهاذملا هيف نييوحنلا ضعب ىكح دقف ؛انإ) :وحن امأو

 «نإ» ىف اهفذح توبثلو ءريمضلا ىه انه ةثلاثلا نأل ؛ةيناثلا فذح انه حيحصلا

 :هلوقو تففخ اذإ

 570 ل ا ا ا
 افلس دق نم ضعب ىنعو ىنم اففخ ارارطضاو همم م ممم

 :رعاشلا لوق ىلإ هب راشأ
 م ©٠ ريفر

 'ىنم سيق الو سيق نم تسل 2 ىنَعَو ْمُهْنَع لئاسلا اهب
 فر

 .ب .ك(١)

 . ؟ءايلا ىلت ىتلا اوفذح» هيوبيس لاق 78ص ١ج (؟)

 نبا لاقو «نييوحنلا عضو نم هنإ :مظانلا نبا لاقو - فرعي ال لوهجم هلئاق : ىنيعلا لاق ()

 .ديدملا نم وهو - هلئاق ىلع رثعأ مل ثحبلابو .ءىش تيبلا اذه نم سفنلا ىفو :ماشه

 وهو رازن نب رضم نب ناليع نبا وه «سيق» «مهدنع نيفورعملا موقلا نع ؛مهنع» : حرشلا
 . ةليبقلا ىنعمب هنأل «ىونعملا ثينأتلاو ةيملعلل فرصنم ريغ انه

 «ةليبقلا هذه ىلإ بسنأ ال ىنأ ملعتل ءىنعو موقلا ءالؤه نع لأسي نم اي :ىنعملا

 .ىب ةلص اهل تسيلو
 .بصن لحم ىف مضلا ىلع ىنيبم فوذحم ءادن فرحب ىدانم :ىأ «اهيأ) :بارعإلا

 فوطعم «ىنعو» لئاسب قلعتم رورجمو راج «مهنع» ىأل تعن «لئاسلا» هيبنت فرح :اهو
 (سيق نم) همسا ملكتملا ءاتو صقان ضام لعف :سيل «تسل» قباسلا رورجملاو راجلا ىلع

 6«ىنم) أدتبم «سيق» ةيفان ال ةفطاع واولا (الو) نسيل ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج

 اهمساو سيل ةلمج ىلع ةفوطعم ربخلاو أدتبملا ةلمجو ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج
 .ةليبق مسا هنأل ثينأتلاو ةيملعلل فرصلا نم عونمم - نيعضوملا ىف - سيقو ءاهربخو

 .رعشلا ةرورضل ةياقولا نون تأت مل ثيح - نونلا فيفختب - «ىنمو ىنع» ىف :دهاشلا

 ليقع نبا .40 ١/ ماشه نبا 278ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىطويسلاو «86١ص ىدوكملا «7”١/65ىنومشألا «ىواهنطصالا ءدوادو « ىبطاشلا ١/0

 . ١706 /7 لصفملا حرش ىف شيعي نباو 0١ عماوهلا عمه ىف اضيأو 7١ص

 انين



 .رودنلا ةياغ ىف اذهو

 اهفذحو نونلا قاحلإ ىندل ىف رثكألا نأ .:ىنعي هلى ىشنل ىفو :هلوقو

 .06(رثذع ىندل نم َتْفَلب دَقَؤ 55 ارق فذحلابو

 نم ندلل اهقاحل مدع ن نأ ""هيوبيس معزو :ليسهستسلا حرش ىف لاق

 نم ةءارق كلذ نمو ءحيصفلا مالكلا يف زئاج وه لب: كللذك ىسيلو '”تايرورضلا
 نون نوكت نأ زوجي الو 2(لادلا) مضو نونلا فيفختب:«ارزبع ىندل نم» أرق
 اهنإ اهتاوخخأو (ندل) ىف نونلاو ءرخآلا كرحتم 2”(دل) نأل. «ةياقولا نون «ىندلا
 .كرحتم هرخآ امل اهيف ظح الف نوكسلا لاوز نم '”'(اهرخاوأ) نوصل اهب ءىج

 ةهيوبيس كلذ ىلع صن «ىدل» (ىف) ءايلا ىلإ ةفاضم ةدل» ىف لاقي امنإو

 .تارورضلا نم «ندلل» اهقاحل مدع نأ ىلع صني مل هيوبيس نأب : ضرتعاو

 للق كلذلو ءرثكألا وه امهيف نونلا (7(تابثإ نأ ىف) ندل لثم ىنطقو ىندَق ىفو

 .""حراشلل اًقالخ «ندل» سكعب سيلو . ىفي دق اضيأ فذحلا :هلوقب فذحلا

 نم هلصأو «عبسلا تاءارقلا باحصأ دحأ ؛ىندملا نمحرلا دبع نب عفان نسحلا وبأ وه )١(
 ىلع أرقو .اهب ءارقإلا ةسائر هيلإ تهتناو :ةنيدملاب ةءارقلا ىف م نمانلا مامإ ناكو .ناهبصأ
 .ةئامو نيتسو عست ه ١54 ةنس ىفوتو . . مهدعب هيلع سانلا :عمجأو نيعناتلا نم نيعبس

 )١( فهكلا ةروس 175:

 . 7819 ضص ١١ج باتكلا عجار فرق

 787/١. باتكلا عجار (4)
 .(لاذلا) ج ىفو ب لك (6)

 .(ندل) ج ىفو ب كك (50

 .(هرخاوأ) 1 ىفو ج .ب (0)

 امهلبق نيذللا ىلع ىف ءايلاو ادل ىف فلألا نإ لبق نم لاقف) 787ص ١ج هيوبيس لاق (9)
 ءايل امزال كيرحتلا نوكيو ةفاضإلا ءايل امهنم ةدحاو مهمالك ىف كرت ال حوتفم فرح

 ها(... ةفاضإلا

 .(تابثإف) ج أ ىفو ب )٠١(

 رثكأ مهمالك ىف ىطقو ىدق نأل ءندل نم سكعلابف طقو دق امأو) 58ص حراشلا لاق )١١(

 .٠ ده (قئطقو ىندق نم



 :هلوق ىف نيرمألا نيب زجارلا عمج دقو

 ١0ش د. نإ "م" < "د
 ى. ما. »ا. ةامأول و ماو اعلاو ''ىدق نيبيبخلا رصن نم ىندق

 عم اهرسكبو ءاطلا نوكسب ىوري "”«كتزعب طق طق» ثيدحلا ىفو

 نونلابو نيونتلاب ظق طقو «ةياقولا نونب "”(ىنْطَق) ىنطق ىوريو اهنودو ءاي
 ْ 1 1 . رهشأ

 كلملادبعل طقرألا كلام نب ديمح هلئاق :ىرهوجلا لاقو «ةلدحب وبأ هلئاق : شيعي نبا لاق )١(

 نباب ضرعيو كلملا دبع حدميو هباحصأو ريبزلا نبا ةرصن نع هدعاقت فصي ءناورم نب
 .ريبزلا

 .زجرلا نم وهو - دحلألا حيحشلاب ماَمإلا سيل :هزجعو

 امهو ءاسلا حتفو ءاخلا مضب بيبخ ةينثت «نيبيبخلا» ىبسحو ىنيفاك «ىندق» :حرشلا
 «هتعيشو بيب ابأ ديري - عمجلا ةغيصب ىوريو .ءبعصم هوخأو ريبزلا نب كلملادبع
 .ملاظلا رئاجلا ؟دحلملا» «ليخبلا «حيحشلا» «ناورم نب كلملا دبع هب ديري «مامإلا»

 مرحلا ىف ميقملا كلذ هب فصت امع هزنم ىمامإ نإف «نيلجرلا نيذه رصصن ىبسح :ىنعملا
 ش .داحلإلاو حشلا :ىتليذر نم
 ةرصن نم» هيلإ فاضم ءايلاو ةياقولل نونلاو ادتبم بسح ىنعمب مسا :ىندق :بارعإلا

 ردصملا ةفاضإ نم هيلإ فاضم «نيبيبخلا» و فاضم رصنو أدتبملا ربخ فوذحمب قلعتم
 دقف كلذك هتلعج اذإف .لعف مسا «دق» نوكي نأ روجيو ىلوألل ديكوت «ىدق» هلوعفلل

 .ىنيفكي ىأ :اعراضم ماشه نبا هلعجف .همسا اذه ىذلا لعفلا ىف ءاملعلا فلتخا

 . «ىنفكيل» هوردقو رمأ هنأ موق حجرو . ىنافك ىأ :ايضام هريغ هلعجو

 ىنظقب اهيبشت ةيناثلا ىف اهفذحو ىلوألا ىف نونلا تبثأ ثيح «ىدقو ىندق» ىف :دهاشلا

 . ةيناثلا ىف ىبسحبو «ىلوألا ىف

 ىنومشالاو 2772/١ ليقع نباو «58ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىطويسلاو 2١47/١ ىنغملا ىف اضيأو - 40 ١/ ماشه نباو « 8١ص ىدوكملاو «؛ ١/

 2175/55 لصفملا حرش ىف شيسعي نباو 54/١« عماوهلا عمه ىف اضيأو 7١ص

 .787ص ١ج باتكلاو بدألا ةنازخ ىف 4494 دهاشلاو

 لازتال» :ِْلكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع اعوفرم «ىراخبلا حيحص ىف (؟)

 ىوزيو ءكتزعب طق. طق لوقتف اهيف همدق ةزعلا بر عضي ىتح ديزم نم له لوقت منهج
 .اضيأ ملسم هاورو .رانلا ثيدح ىمسيو «ضعب ىلإ اهضعب

 .ج (5)

 ف 30 14
 ظ

 مه



 :تاهيبنت
 ىف الإ زوجي ال «طقو دق» نم نونلا فذح نأ ىلإ مهضعب بهذ :لوألا

 . راتخالا ىف هزاوج حيحصلاو «ةرورضلا

 ءانه ةروكأذملا ىه تسيل ةيفرحلاف ءامساو افرح. نوكت «دق» نأ ملعا :ىناثلا

 ش . ملكتملا ءاي اهب. لصتت الف ءلاعفألا صاوخ نم اهنال

 ةلصتملا ءايلا نوكتف «بسح» ىنعمب نوكت نأ :امهدحأ : ناينعم اهل ةيمسالاو

 ."'(انه ةروكذملا ىهو) اهفذح روجيو ةياقولا نون اهقحلتو. «ةفاضإلاب ةروزجم اهب
 اهب ةلصتملا ءايلا نوكتف "7«ىفتكأ» ىنعمب لعف مسا نوكت نأ ىناشلاو

 ْ .ةياقولا نون اهمزلتو «ةيوصنم
 باب ىف ليهستلا ىف هركذ دقو ءانه مسقلا اذه ركذل فنصملا ضرعتي ملو

 0 .لاعفألا ءامسأ

 ىف ةروكذملا ىهو بسح - ىنعمب امسا نوكت : ماسقأ :ةثالاث اهلف «طق» امأو

 .«دق» ىف مدقت امك ةياقولا نون اهمزلتف لعف مسا نوكتو

 .ملكتملا ءاي اهب لصتت الف ةيفرظلا «ظق» ىنعمب :اًقرظ نوكتو

 ىدق» :لاق بسح ىنعمب «دقو طق» لعج نم نأ نييفوكلا بهذم :ثلاثلا

 :لاق لعف (ىمسا) امهلعج نمو ءىبسح لاق نم لعفي امك .نون ريغب «ىطقو

 ىف ءايلا نوكتو لاعفألا ءامسأ نم اهريغ ىف لعفي امك نونلاب «ىنطقو ىندق»

 . ةيوصنم ىناثلا هجولا ىفو «ةرورجم لوألا هجولا

 ريغ فذحلا نإ :موق لاقف كلذ ىف نييوحنلا ةرابع تبرطضا دقو) نيدلا ىبحم خيشلا لاق ()

 555 ءرعشلا ىف نولوقي دقو» : هيوبيس لاقو .حراشلاو فنصملا مهعبتو ليلق هنكلو ذاش

 ىف اهنال .لمعتسملا وه طقو دق ىف (نونلا) اهتابثإو :ملعالا لاقو .ىتأيس امك ؟خلإ

 اهرخآ ريغي الئل ءايلا لبق ةروسكملا نونلا اهمزلتف نعو نم ةلّزنمب فورحلا ةعراضمو ءانبلا

 . ليقع نبا 77ص ١ج ها (نوكسلا نع
 .ج ل(

 أ قفل
ج ىفو ب

.(امسا) َ
 0# 

 "م5



 ةرورجم ءابلاو بسح ىنعمب «طقو دق» نأ :ليلخلاو "”هيوبيس بهذمو

 .قحلي مل نمو نونلا قحلأ نم دنع ةفاضإلاب

 :وحن لعف مساب بصن نإ ملكتملا ءاي عم اضيأ ةياقولا نون مزلت :عبارلا

 . 9ءايلاب «ىكيلع» اضيأ ىكحو هيوبيس هاكح «ىنكيلع»

 «0(ىف) ىنرظتنا ديري ؟9(ىنكناكم) '"'ميلس ىنب ضعب نسم ءارفلا عمسو
 .ليهستلا ىف هركذو مظنلا ىف اذه مظانلا ركذي ملو «كناكم

 .رثكأ اهعم فذحلاو (لجب) عم ةياقولا نون قحلت دق : سمانا

 :ةفرط لوقك

 ””لّجمَب الآ بارشلا نم ىلَجَب الأ 0000.0...
 نم هيف دب الف مالكلا امأف .ىدقو ىطق رعشلا ىف نولوقي دقو) 787ص ١1ج هيوبيس لاق )١(

 ىندق :رعاشلا لاق دحاو ىنعملا نال ىبسحب ههبش ىدق :لاقف رعاشلا رطضا دقو «نونلا

 مها(. م ل ىدق نييبيبخلا رصن نم

 ريغ نم ئكيلع لوقي نم برعلا نم عمس هنأ سنوي ىنثدحو) 787 ص ١ج هيوبيس لاق (9)

 .ها(ال0 ل ان الو ىن لمعتسي مل نم مهنمو «نيقلت

 .نميلا نم ماذج نم

 جا .ج أ (6)

 هل ليق كلذلو ءةنس نيرشع نبا وهو لتقو «ىلهاج روهشم رعاش ءدبعلا نب ةفرط هلئاق ()

 . نيرشعلا نبا

 .ليوطلا نم ةيمال ةديصق نم وهو - اكلاح دوسأ تيقسأ ىننإ الأ :هردصو

 ديدشلا :كلاحلاو ءادساف ابارش دارأ ليقو «ةينملا سأك هب دارأ «اكلاح دوسأ» : حرشلا
 ىلع وهو .مساو .معن ىنعمب فرح نيهجو ىلع :لجبو :ىبسح :ىأ «ىلجب» «داوسلا

 .فرح اهنأل «معن ىنعمب انهه ىهو بسحل فدارم مساو ىفكي ئنعمب لعف مسا :نيهجو
 .لوألا ىنعملا ىف ديكوت لجب الآو ءراكنإلاو خيبوتلل :الأو

 «بارشلا نم» ةردقم ةمضب عوفرم أدتبمم «ىلجب# راكنإلاو خيبوتلل انهه «الأ» :بارعإلا

 يف ديكأت «لجب الآأ» بارشلا نم ىبسح هانعم نأل هربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج
 .فرح هنأل معن انه لجب ىنعمو «لوألل ىنعملا

 نونلابو رثكأ هيف نونلا كرت نأل هيف نونلا كرتب كلذ لاق ثيح «ىلجب الأ» ىف :دهاشلا

 .ليلق ىنلجب
 . ٠١7/١ بيبللا ىنغم ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم

 2004 5 نكن



 مسا عم قحلت دقو : ”(ليهستلا ىف لاق .ثلاثلا اذه) ركذي مل كلذلو

 00ه 9 ليضفتلا لعفأو لعافلا

 .:هلوق لوألا لاثم
 27 «ساااع وم 000 7 2 ٠

 "”ىحارش ىموق ىَلِإ ىنملسمأ 22 نظ لك ىنظو ىردأ امو
 اهتوبثب درو اذوذش تبث نيونتلا وه هوحنو ؟؟(ىنملتسأ) ىف نونلا نإ :ليقو

 :هلوق ىف (لأ) عم

 «هادلّمآ ناك ام فاَعضأ هل َنإف احح دقي هل ىو َسِيَلَو

 ً ب نق (1)

 .760ضص زيهستلا ()

 اذه ءارفلا ركذ دمحم وبأ لاق ىئراحلا مرحم نب ديزي وه هلئاق - ؟5865نص ١ج ىنيعلا لاق (")

 .فرصلاو وحنلا نم اباب هلعجيل طمنلا اذه ىلع تببلا

 :باوصلاو

 حاقللا ءدبلا ونب ىنملسيأ 202 نظ لك ىنظو ىردأ امف
 نأ حلصت واولا «ىنظو» .ميخرسلا هقحل لجرل مسا «ليحارش هلصأ «ىحارش» :حرشلا

 ىف ىورو «لوألل ديكأت نظ لكف .نظ لك ىنظ عم ىردأ امو ريدسقتلاو عم ىنعمب نوكت
 .ىنظ نظلا .لكو ىزدأ امف - عمهلا

 نأ حلصت واولا «ىنظو» ريمض لعافلاو عراضم لعف ىردأ ةيفان ام:1ىردأ امو) :بارعإلا

 ىنظو :لاقيو لوألل ديكأت نظ لكف نظ لك ىنظ عم ىردأ امو ريدقتلاو عم ىنعمب نوكت
 «ىنملسمأ» هيلإ فاضم نظو هربخ لكو أدتبم ىنظو نوكيف «ةضرتعم ةلمج - نظ لك
 «ىموق ىلإ» ىردأ امو هلوقل ةيلوعفملا ىلع بصنلا لحم يف ىنملسم ماهفتسالل ةزمهلا
 لجر مسا ليحارش هلصأو ىنملسمأ هلوقل لعاف «ىحارش» ىحارشب قلغتم رورجمو راج
 . ميخرتلا هقحل

 .ةياقولا نون هيف نونلا نإف «ىتملسمأ» ىف :دهاشلا

 ىف ىطويسلاو 2710/١ ىنغملا ىف ماشه نباو «ةيفلألل هحرش ىف ىبطاشلا هركذ :هعضاوم
 . 16/١ عماوهلا عمه

 .(اذه) ب ىفو (نيملسم) ج ىفو ءأ (4)
 .ليوطلا نم وهو هلئاق ىلع رثعأ مل ثحبلابو - هلئاق ىلع فقأ مل - 87ص ج ىنيعلا (5)

 - (دفريل) كاتأو كءاج اذإ «ةافاوم كيفاوي كافاو نم لعاف مسا وه «ىنيفاوملا» :حرشلا
 رسكب - وهو هتيطعأ اذإ «هتدفر ردصم - ءارلا حتفب - دفرلا نم ذوخأم «لوهجملل ءائيلاب

 وهو ليمأتلا نم - ميملا ديدشتب «المأ» قبلا نم «ابئاخ» ءةلصلاو ةيطعلا - ءارلا

 7 : ْ . ءاجرلا

84 , 



 نأ :ملعاو ''"«مكيلع ىنفوخأ لاجدلا ريغ» ِةِكَي ىبنلا لوق :ىناشلا لاثمو

 .ملعأ هللاو .هيلع ساقي الف ةلقلا نم ةياغ ىف نيذه عم اهقاحل

 ال ريخ ىف ىندصقي نم دارأ - ابئاخ ءاطعلا لجأل ىندصقيو ىنيتأي ىذلا سيلو :ىنعملا -

 لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو سيل مسا «ىنيفاوملا» صقان ضام لعف «سيل» :بارعإلا
 دعب ةرمضملا نأب بوصنم لوهجملل ىنبم عراضم لعف دفري .ليلعتلل ماللا «دفريل» ىفاوملا

 ةيديكوت «نإف» سيل ربخ ءابئاخ# ىفاوملا ىلإ دوعي رتتسم ريمض لعافلا بئانو .ىك مال
 لحم ىف لوصوم مسا «ام» نإ مسا «فاعضأ» امدقم نأ ربخ فوذحمب قلعتم «هل» ةبصان

 ريمض ىلإ دوعي رتتسم ريمض همساو صقان ضام لعف «ناك» فاعضأ ىلإ ةفاضإلاب رج
 لعافلاو لعفلا ةلمجو هيف رتتسم ريمض هلعافو قالطإلل فلألاو ضام لعف «المأ» ىفاوملا

 دئاعلاو لوصوملا ةلص اهل لحم ال اهربخو اهمساو ناك ةلمجو ناك ربخ بصن لحم ىف
 .هلمأ ناك ام :هريدقت . لمأ :هلوقل هب لوعفم هنأ ىلع بوصنم فوذحم ريمض

 هيلإ بهذ امك نيونتلا نون تسيلو ةياقولا نون هيف نونلا نإف «ىنيفاوملا» ىف :دهاشلا

 .ماللاو فلألا عم عمتجي ال نيونتلا ذإ «مهضعب
 .56 ١/ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو 0/١ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .ريفت نب ريبج نع ملسم هاورو ءرذ ىبأ نع هدنسم ىف دمحأ هاور حيحص ثيدح )١(

 ىلع لاجدلا عمجيو طالخ باذك وهو .طلخلاو بذكلا وهو لجدلا نم قتشم :لاجدلا

 .ريسكتلا ىف ةلجاجدو نيلاجد
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 دعلا

 0 2ظ00110
 امل جرخم «اًقلطمو» «تاركنلل جرخم «ئمسملا نيعيو» ءسنج «مسا» :هلوق

 «ةنيرقب ال ةبلغلاب وأ عضولا درجمب هامسم نيعي ملعلا نإف . فراعملا نم ملعلا ىوس

 ةيونعم وأ «لأك» ةيظفل امإ «ةنيرقب الإ هنيعي ال هنإف «فراعملا نم هريغ فالخب
 '  .هوهو تنأ ىف» ةبيغلاو روضحلاك

 ىلع هلاوحأ لوأ ىف قلع ىذلا مسالا :هلوقب ملعلا روفصع نبادحو

 .ملكتو باطخو ةبيغ نم هلاوحأ عيمج ىف هنيعب '"'ءىش
 . ىسنجو ىصخش :نايرض ملعلا :تلق نإف
 .هيلع فيرعتلا اذه قدص ىف لاكشإ الف :ىصخشلا امأ
 (”(ىوه ذإ هامسم نيعي مل) هنال فيرعتلا اذه هيلع قدصي الف :ىسنجلا امأو

 ىف ىصخشلا ملعلا ىرجم ىرج هنكلو ةركتلا سنجإلا مساك عئاش ىنعملا ىف

 .ةيظفللا ماكحألا

 وه لب ؛ىنعملا ىف سنجلا مساك سيل ىسنجلا ملعلا نأ "”قيقحتلا» :تلق
 .اذه نايب ىتأايسو «هيلع قداض .فيرعتلاف ءهامسمل نيعم

 ىلإ جاتحي امل عضوي لب ؛ «ملعلا ىلوأب صتسخي ال ىصخشلا ملعلا نأ ملعاو
 «ةأرما ملع (اقنرخ) لجر ملع ؟”(رفعجك) هتلثمأ عون كلذف «تافولأملا نم هنبيعت
 ملع (قحالو) دل ملع (نلضو) * ىنرقلا سيوأ بسني اهيلإو ةليبق ملع (نرقو)
 .بلك ملع (قشوو) ""ةاش ملع (ةلّيهو) ”لمج ملع (مقالشو) "'سرف

 .(هنإف ٠ ,ملعلا فالخب ةراشإلا مسا ىف روضحلاو تارمضملا ىف كلذو) ب ىفو ج أ(
 .ج ب (؟)

 .ج ل95

 .ريغصلا رهنلا مسا نع لوقنم صوصخم لجرل ملع (4)

 .بنرألا دلو نم لوقنم همأل دبعلا نب ةفرط ثحخأ ىه ةرعاش ةأرمال ملع (5)

 .نامدر نب نرق مهوبأ دارم نم ةليبق مسا:(1)

 .نايفس ىبأ نب ةيواعمل ناك سرف ملع (0)

 .رذنملا نب نامعنلل ناك لبإلا نم .لخف مسا (4)
 .برعلا ءاسن ضعبل ةاش ملع (9)

 م



 رصرص رع

 0 اًبقلو ٌةّينكو ىتا اًمساو :لاق مث

 وهف مأ وأ بأب ردص نإ هنال ؛بقلو ةينكو مسا :ماسقأ ةثالث ىلع ملعلا

 بقل وهف "'هتعض وأ ىمسملا ةعفرب رعشأ نإف الإو «موثلك مأو ركب ىبأك « 37ةينك

 نكي مل نإو ىناثلا ىف «"'(ةقانلا فنأو «ةطبك)و «لوألا ىف «قورافلاو قيدصلاك»

 ”(ورمعو ديزك) مسا وهف كلذك
 اًحص هاوس نإ اذ نَرْخأو 0.0.0.0... :هلوقو

 مدقو «بقللا رخأ هريغ بقللا عم عمتجا اذإ :ىأ .«بقللا ىلإ ةراشإ (اذ)

 ىف بقللا نأل ؛قورافلا رمعو قيدصلا ركب وبأ :لاق ءوحن ةينكلا وأ مسالا

 دارملا نأ «عماسلا مهوتل مدق ولف «ةطبك» ناسنإلا '”(ريغ) مسا نم لوقنم بلاغلا
 .هريخأتب نومأم كلذو «ىلصألا هامسم

 :رعاشلا لوقك رعشلا ىف مسالا ىلع بقللا مدقت ردنو

 بيذككت لوقلا ضعَو اًثيدح ىنع اَهْعْلَبِي نم غلبأو ًاليذه غلبأ

 _ بيذلا هلوح ىوعَي نايرش نطبب اًبسَح مهريخ (رمَع بلكلا اذ نأ

 .باطخلا نباك :تخأ وأ - خأ وأ - تنب وأ نبا وأ )١(

 .هتعضو وأ لصأالابو (0)

 همأ هتثعبف ؛هئاسن نيب اهمسقو ةقان حبذ هابأ نأ كلذب هبيقلت ببسو .عيرق نب رفعج بقل (©)

 ةقانلا فنأ ىف هدي لخدأف ءهب كنأش :هوبأ هل لاقف «ءةقانلا سأر الإ قبي ملو هيبأ ىلإ

 .هب بقلف هرجي لعجو
 :ةيطخلا مهحدم ىتح بقللا اذه نم نويضغي اوناكو

 ؟ابنَذلا ةقانلا فنأب ىوسي نمو مهريغ بانذألاو فنالا مه موق

 .ج ءأ(5)

 .(نيع) ب ىفو ج أ (60)

 نب ورمع اهاخأ اهيف ىثرت ةديصق نم برعلا رعاوش ىدحإ نالجعلا تنب بونجل امه (1)
 .طيسبلا نم ىهو - بلكلا ىذب فورعملا نالجعلا
 «ناكم مسا - ءارلا نوكسو نيشلا رسكب - «نايرش نطب» «ةليبق مسا «اليذه» : حرشلا

 ىوعي «لظنحلا - نيشلا حتفب نايرشلاو .ىسقلا هنم لمعت ةرجش مسا هلصأو ءداو ليقو

 .هتوم نع ةيانك بيذلا هلوح

 - فاضم «بلكلا» نأ مسا «اذ» ةبصان ةيديكوت :نأ رج فرح ءابلا :«نأب» :بارعإلا

 مم مو



 . ابحص اًمسا نإ ارخآ لعجا اذو :ةيفلألا خسن ضعب ىفو

 . "”ةينكلا عم بقللا مكح اهنم مهفي ال ةخسنلا ل هذه .نأل ؟ىلوأ قبس امو

 0 امْتَح  افضاف َنيَدرْفم اًنوكي نإو :لاق مث

 وحن بقللا ىلإ مسالا فيضأ نيدرفم هل بحاصملاو بقللا ناك اذإ :ىأ

 ىناثلاو هيلإ دانسإلل ضوملا نأل ؛ىمسملاب لوألا ليوأت ىلع "”(زرك ديعس اذه)
 .بقللا اذه ىمنسم "”(انه) ىنعملاو ءمسالاب

 نيدرفملا ىف) نوزيجي ال مهنأل «نييرصبلا روهمج بعذم وه:(امتح) هلوقو

 : (ةفاضإلا الإ

 .””ليهستلا بهذ اذه ىلإو ءأدتبم رامضإب عفرلا ىلإو «لعف رامضإب بصنلا ىلإ

 زييمت «ابسح» هيلإ فاضم ريمضلاو ورمعل تعن «مهريخ» نايب فطع وأ لدب ةارمع» هيلإ -
 . تلخد امو نأو .نطب ىلإ فاضم «نايرش» نأ ربخ فوذحمب قلغتم رورجمو راج «نطببل

 ىذلا تيبلا ىف «غلبأ» هلوقب قلعتم رورجملاو راجلاو .ءابلاب رورجنم ردصم ليوأت ىف هيلع
 «بيذلا» هيلإ فاضم ريمضلاو هب قلعتم فرظ :لوح «هلوحا# عراضم لعف «ىوعي» هلبق
 نوكت نأ زوجيو .ءورصمع نم. لاح بصن لحم ىف لعافلاو لعفلا ةلمجو .ىوعي لعاف
 .اورمع» نم. لاح فوذحمب اقلعتم رورجملاو راجلا نوكيو نأ ربحت عفر لحم ةلمجلا

 - مسالا ىلع «بلكلا اذ» اهلوق وهو بقللا تمدقق ثيح ءارمع بلكتلا اذ ىف :دهاشلا

 هيضتقي امب تتأ ولف ارخؤم بقللاو امدقم مسالا نوكي نأ سايقلاو «ارمع» اهلوق وهو
 .«بلكلا اذ ارمع نأب» تلاقل

 ىنومشألاو «دوادو .ىوانهطصألاو 50/١ ليقع نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . 7١ص ىطويسلا اذكو دهاشلا تيب ىلع رصتقا كقو .ءىبودنسلاو 0١
 بجي ال هنأ هموهفمو مسالا بحص اذإ بقللا ريخأت بجي امإ هنأ ىف صن ءلوالا نآل )١(
 .ةينكلا عم كلذ

 .قذاحلاو ميثللا ىلع قلطيو :ىعارلا جرخ لصالا ىف وه - زرك (؟)
 1 .(اذه).ج «ب ىفو ءأ (7)

 . (ةفاضإلا ىنعأ كلذ ريغ درفملا ىف) ب ىفو َج لك (4)

 ليهستلا عجار ١/ ٠ نابص (ليهستلا ىف هيلع ىرجو قحلا وه اذهو) ليمأ مهيار ىلإو (5)

 ١" ص



 فالخ ىلع اهنأل «ةفاضإلا الإ امهيف ""هيوبيس ركذي مل :هحرش ىف لاقو
 عابتإلا فالخب ءعامسلا الإ اهل دنسم ال ذإ ءاهل برعلا لامعتسا نيبف «لصألا

 . لصالا ىلع امهنإف عطقلاو

 . ةيبن

 ولو فضي مل اهنم عنام مسالا ىف ناك نإف عناملا مدعب ديقم ةفاضإلا زاوج

 .ةفاضإلا عنمت «لأ» نإف «زرك ثراحلا» وحن نيدرفم اناك

 .فدر ىذلا عبتأ الإو :هلوقو:

 «ةقانلا فنأ هللا دبع» وحن نيبكرملا كلذ لمشف نيدرفم انوكي مل نإو :ىأ
 هللا دبع» هسكعو «بلكلا دئاع ديز» :وحن «بكرملا بقللا عم درفملا مسالاو

 .١ةطب

 عطقلا وأ عابتولا بوج عا ىف ملا وأ ابت ا بت وو «ةفاضإلا انتما . ثالغلا روصلا هذه يف اف
 . "”(هيهجوب)

 ""”عابتإلا نم دبالف لاق لب «حراشلا ركذي مل كلذكو ءانه عطقلا ركذي ملو

 .ليهستلا ىف هركذ دقو

 :لاق مث

 هدب ل لو مي عل هةشوس هام روي 4# »و
 ْدَدأَو داعسك لاجترا وُدو دسأو لضفك لوقنم هنمو

 . لجترمو لوقنم :نامسق ملعلا
 ردصملا نم لوقنم هنإف «لضفك» اهريغل ةيملعلا لبق لمعتسا ام وه :لوقنملاف

 .نيع مسا نع لوقنم هنإف (دسأو)

 ورمع ىبأ لوق وهو باقلألا ىلإ هتفضأ درفمب ادرفم تبقل اذإ) :ةص ”ج هيوبيس لاق )١(

 .ها (.. ررك ديعس اذه كلوق كلذو «ليلخلاو سنويو

 نبا (بصنلا وأ عفرلا ىلإ عطقلا زوجيو ...) .عطقلا :ىأ (نيهجوب) أ ىفو ج ءب (5)

 717/١ . ١ ليقع

 اناك ءاوس عابتإلا نم دبالف نيدرفم بقللاو مسالا نكي مل اذإ امأو) 79ص حراشلا لاق (*)

 اذهو بلكلا دئاع ديز اذه وحن ءابكرم امهدحأوأ ةقانلا فنأ هللا دبع اذه :وحن نيبكرم

 . (ةطب هللا دبع
 دل

 8م كل

 م,



 ."لجر ملع وهو ؛ددأو» «ةأرما ملع وهو ؛داعسك»'هفالخب :2''لجترملاو

 ش ..:تاهيبنت

 اهلك اهنأ ىلإ مهضعبو «ةلوقنم اهلك مالعالا نأ ىلإ مهضعب بهذ :لوألا
 .لوألا روهشملاو .ةلجترم

 ىلإ ةبسنلاب وه امنإ .لجترمو لوقنم ىلإ ملعلا ميسقت ةعب لاق : ىناثلا

 . لجترم الو لوقنم ال ةبلغلاب هتيملع ىذلاف الإو «بلغألا معالا

 لعاف مسا وأ ؛دسأك١» نيع مسا وأ «لضفك١ ردصم نم امإ «لوقنملا :ثلاثلا

 ضام لعف وأ (ديعسك) ةهبشم ةفص وأ ادوعس ملكا ٍلوعفنم مسا وأ «ثراحك»

 رهاظ لعافو لعف نم ةلمج وأ ؛ديزيك» عراضم وأ .' "'سرف ىلع ملع (رمشكا
 .«اقرطأك» رراب رمضم وأ (هرحن قربك)

 .:رعاشلا لوق ىف
 (*”ىصعلا :الإو مامشلا الإ مايخلا تايلاب اقرْطا ىلع

 ع و سس سس سس |
 نم لمعتسا ام وهو - هعضو ثسيح نم ملعلل ميسقشتلا اذهو راكتبالا وهو لاجترألا نم (1)

 املع رمألا لوأ

 .ريمح نب أبس نب نالهك نب دير نب ددأ وهو «نميلا نم ةليبق وبأ (1)
 7 ىنومشالا عجار (9)

 نامثع ةفالخ ىف ىفوت «ىمالسإ ىلهاج وهو .ىلذهلا دلاخ نب دليوخ بيؤذ وبأ : هلئاق 2

 عم اهازغ ناكو ةيقيرفإ نم افرصنم :رصمب تام هنإ ليقو .ةكم قيرطب هنع هللا ىضر

 . براقتملا نم ةيئاي ةديصق نم وهو - ريبزلا نب هللادبع

 ليذه لرانم نم عضوم مسا - ءارلا رسكو ءاطلا نوكسو ةزمهلا متفب ةاقرطأ» :حرشلا
 لاق ةعازخ نب بعك لزانم نم ةكم ىحاون نم عضوم مسا امي وهو .انه دارملا وهو

 نأك ءفلالا هتمالع ريمض هيفو رمألا لعف نم ذوخأم .هنيعب دلبل مسا «اقرطأ) :ورمعوبأ
 لاقي - ءابلا رسكب - ىلبلا نم ةيلاب عمج «تايلاب» اقرطأ .هيبحاصل لاقق ةأبن عمس هكلاس
 ؛مامثلا» «ناديع نم تيب - برعلا دنع ىهو - ةميخ عمج «مايخلا» قلخ اذإ - ىلبي ىلب
 بناوج هب رتسيؤ تويبلا صئاصخ هب ىشحي فيعض تبن - بارغ ةنرب - ءاثلا مضب

 :.ةميخلا مئاوق اهب دارأو .اصع عمج - نيعلا رسكي «ىصعلا» . ةميخلا

 اهنإف اهيصعو اهمامث الإ اهمايخ تيلب دق ةزافملا هذه ىلع ةبوبحملا رايد تفرع :ىنعملا
 - .تيلب امو تيقب



 :زجارلا لوق ىف «ديزيك» رتتسم وأ
 0و دق هَل ادلع امل ديزي ىنب ىلاوخأ تبن

 ةرورجم اقرطأو رايدلا نم لاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج «اقرطأ ىلع» :بارعإلا -

 «مايخلا» رايدلا نم ةيناث لاح «تايلاب» ةياكحلا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةرسكب
 ىلإ دمع امثإف عفر نمو .بجوم مات مالك نم ىنثتسم هنأل ءانتسا ةادأ «الإ) هيلإ فاضم

 واولا «الإو» .كلذ وحن وأ لبت مل وأ ةيقاب مامقلا الإ ريدقتلاو فوذحم هربخ أدتبم هنأ

 ىورتو ىفاوقلا ةعوفرم ىورت ةديصقلاو .مامثلا ىلع فوطعم «ىصعلا» ةدئاز الإ ةفطاع

 نمو .هيتياور ىف «مامثلا» ىلمحم ىلع اهلعجت نأ هيلع كل راج ةنكاس اهاور نمف اهتنكاس

 .ىنعملا ىلع هلمحم ناك ابوصنم ناك نإو نيب رمألاف اعوفرم مامثلا ناك نإف ةعوفرم اهاور

 رايدلا تيلب لاق هنأك ناك مامثلا اهنم ىنثتسا مث ىلبلاب رايدلا ىلع مكح امل هنأ كلذ نايبو

 فطعلاب عفرلا سيلو ىنعملا ىف عوفرم هنأل عفرلاب هيلع فطعي نأ غاستساف مامثلا ىقبو

 .مهمالك ىف عدبب اظفل عوفرم ريغ هيلع فوطعملا ناك نإو ىنعملا ىلع
 .رمألا لعف نم لوقنم ملع مسا هنإف «اقرطأ» ىف :دهاشلا

 .ىبطاشلاو ١/ ١ ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .سدسملا زجرلا نم وهو .جاجعلا نب ةبؤر هلئاق :ىنيعلا لاق )١(
 لاخ عمج «ىلاوخأ» تربخأو تملعأ - لوهجملل ءانبلابو فيعضتلاب «تعبثلا : حرشلا

 نبا لاقو .ىرشخمزلا مهنمو نييوحنلا ةياور ىف عقو اذكه - ءايلاب «ديزي» مألا خأ وهو

 نم ديزيو «ةيديزتلا بايشلا هيلإ بسنت لجر مسا وهو قوف نم ءاتلاب هباوص :شيسعي
 .هلحم نم هعنم وأ هلحم ريغ ىف ءىشلا عضو وه «املظ» «برعلا ىدل ةفورعملا ءامسألا

 .ةبلحلاو حايصلا ؛ديدف»

 .انملظب ايلاع توصلا نوعفري ديزي ىنب ىلاوخأ نأ تربخأ :ىنعملا
 ءايو ناث لوعفم ؛ىلاوخأ» لوألا هلوعفم وهو «ءلعاف بئانو لعف «تئبن» :بارعإلا

 ىلع ةردقم ةرسكب رورجم هيلإ فاضم «ديزي» ىلاوخأ نم لدب «ىنب» هيلإ فاضم ملكتملا

 :ىأ قتشملا ليوأتب لاح وأ هلجال لوعفم «املظا» ةياكحلا ةكرح اهروهظ نم عنم هرخآ

 راج «مهل» ىتآلا ؛ديدف» هلوقب وأ «املظ» هلوقب قلعتم رورجمو راسج هانيلع» نيملاظ

 لحم ىف ربخلاو ادتبملا ةلمجو .رخؤم أدتبم «ديدف» مدقم ربمحخ فوذحمب قلعتم رورجمو
 .تئبنل ثلاث لوعفم بصن
 ريمض ىلع لمتشم ؛داز» نم عراضم لعف هلصأو هب ىمس ثيح «ديزي ىف» :دهاشلا

 .ةياكحلا ىلع عوفرم وهو ؛ةيملعلا ىلإ لعافو لعف نم ةفلؤملا ةلمجلا نم لقنف هيف رتتسم
 .ةعوفرم ىفاوقلا نأل
 ىنومشألاو 45/١ ماشه نباو ١ ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 ةنازخ ىف 9 دهاشلاو 78/١ لصفملا حرش ىف شيعي نباو ء«دوادو «ىبطاشلاو ١/ ٠١

 .بدألا

 اي

 مص و6



 . "تحت نم ةانثملا ءايلاب (”ىرشخممزلا هدشنأ اذك

 بسنت هيلإو '”لجر مسا وهو قوف نم ةانثملا ءاتلاب هباوص :"”شيعي نبا لاق

 . ةيديزتلا بايثلا

 "”ربخ وأ أدتبم نم لوقنم ملع برعلا نع دوي ملو :ليهستلا حرش ىف لاق
 .ةيلاخلا ةالفلل امسا - «تمصإلا الإ دانسإ نود رمأ لعف نم الو

 ريغ ىدنع كلذو «تمصلاب رمألا نم لوقنم هنأ معو نم ءاسهلعلا نم نإف

 ش :نيهجو نم حيحص

 نم ناك نإ ءةزمهلا حوتغفم هنم رمألاف (تّمْصأ) نم ناك ىتم هنأ :امهدحأ

 0 غي ال لوقنملاو كلذ فالخب 'تمصإولا ميملا مومنضم هنم رمألاف (تمص)

 هقحلت مل رمأ لعف ناك ولو ثينأتلا ءاتب ””(ةنمصا) هيف لق دق هنأ :ىناثلاو
 ريغ ىف لامعتسا هل تبثي ملو رمأ لعف نم الوقنم هاو قفا اذإو «ثيئالا ا ءاه

 . الجترم هنوك نيعت
 .ميملا رسكب «تمصي: تميص» نم رمأ هنأب ضرتعاو

 هعضوم قراف هنوك كلذب اوملعي نأ اودارأ مهنأ ءاتلا ""(قاحلا نع باوجلاو

 ْ .ةيلعفلا نم

 مزراوخ لامعأ نم «رشخمر» ىلإ ةبسن ىرشخمزلا هللا راج رمسع ني دومحم مساقلا وبا وه ()
 بقلف ةكمب رواجو ءملع لك ىف اننفتم ةحيرقلا ةوقو ءاكذلا ىف ةياغ ملسعلا عساو ناك

 لصفملاو ريسفتلا ىف فاشكلا اهنم ةريثك تافئصم هلو بشخ نم لجر .هل تناكو .هللا راجب

 .ةئامسمخو نيثالثو نامث 518 ةنس تامو «ةيوحنلا ىجاحألاو .بغذلا قاوطأو .وحنلا ىف

 .20 ١/ ىنومشألا عجار (1)

 ارهام ةيبرعلا ةمئأ رابك نم ناكو .ىوحنلا ىبلحلا شيعي نب ىلع .نب شيعي ءاقبلا وبأ وه (*)

 فنصو هركذ عاشو انامر اهب ءارقإلل ردصتو بلح ءالضف بلاغ دقو فيرضتلاو وحدلا ىف

 .ةئامتسو نيعبرأو ثالث ه5157 ةنس تامو .فورعملا «لصفملا» باتك

 .ج «(8)

 100/ لصقملا حرش عجار (0)

 .ه (زئاج سايقلا ىضتقمب هنكل) 7/١ ىنومشالا لاق (؟)

 . ١١7/١ نابصلا عجار (1)

 .(قايلإ) ج ىفو ب ءك(9)



 ضعبل نبا وهو هّبب' كلذب ىنعو توص نم الوقنم لوقنملا يف مهضعب دازو
 تناك «توصلا نم لوقنم وهو «لفون نب ثراحلا نب هللا دبع وهو :مشاه ىنب
 :اهلوق كلذو ىبص وهو هب هصقرت همأ

 . "ةبعَكْلا لهأ بجت .هبحم ةمركم .: .هبدخ ةيراج . هب نحكنأل

 .هبب نيمسلا مالغلل مهلوق نم لوقنم ؛هبب» نأ حيحصلاو :كلام نبا لاق

 .ةفصلا نم الوقنم نوكيف نيمسلا مالغلا وه «هبب» نإ :"”هيولاخخ نبا لاق

 هصقرت هرغص ىف اهنبا هب تبقل تناكو ةيمأ نب برح نب نايفس ىبأ تنب دنه ىه :هتلئاق )١(
 بلطملا ديع نب ثرحلا نب لفون نب ثراحلا نب هللا دبع وه اهنباو . . نحكتال لوقتو

 .ةرصبلا ىلاو

 «هبب ةمعن ندبلا ئلتمملا باشلل لاقيو .ليلخلا هلاق اذك قمحألا لصالا ىف ؛هبب» :حرشلا

 .ثراحلا نب هللا دبع بقل وه هبب :ىرهوجلا لاقو
 ةثلتمملا ةدتشملا ةيراجلا اهب تدارأ - ءابلا ديدشتو لادلا حتفو ةمجعملا ءاخلا رسكب :«هبدخن»

 ىف ةبعكلا لهأ بلغت ىأ ميحلا مضب «بجن» «بدخ بلصلا ديدشلا ريعبلل لاقيو «محللا

 : .نسحلاب نهتبلغ اذإ ءاسنلا ةنالف تبجو «هبلغ ابلغ اذإ هج :لاقي «لامجلاو نسحلا

 نم وهو - لعافلاو لعفلا نم ةلمج نحكنأو ءديكأتلل 2 تال ماللا «نحكنألا :بارعإلا

 دحاو لعفل نيلوعفملا ءىجم سيلو .ناث لوعفم «ةيراج» لوأ لوعفم «هبب» .حاكنإلا
 بولقلا لاعفأ نأ قرفلا امثإ ءروصحم ددع هيف سيل باب اذهو بولقلا لاعفأ ىلع ارصتقم

 ةمركما# امهرد اديز تيطعأ وحن لوألا ريغ اهريغ ىفو لوألا نيع ىناثلا لوعفملا نوكي

 هب لوعفم «؟لهأ» ريمض لعافلاو عراضم لعف «بجت» ةيراجلل ةفص دعب ةفص «ةيحم

 .ىرخأ ةفص ةلمجلاو هيلإ فاضم «ةيعكلا»
 توصلا نم لوقنم هنإف «هبب وهو توصلا نم لوقنم ملع هنإف ؟هبب نحكتال١ ىف :دهاشلا

 .هب هصقرت دنه تناك ىذلا
 277/١ لصفملا حرش ىف شيعي نباو ؛«ةيفلألل هحرش ىف ىبطاشلا هركذ :هعضاوم

 ١//711. صئاصتملاو /7 ١/ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو
 ىرابناألا نبا نع ذخأو «دادغب ىلإ دفوو ناذمهب أشن ءدمخم نب نيسحلا هللا ديع وبأ (؟)

 وحنلا ىف عابلا ريصق ةعزنلا ىفوك ناكو «تارظانم ىبنتملا عم هلو ءامهريغو ديرد نباو
 ةرشعلا تاضارتعالا هدر دنع بلعثل هراصتنا ىف هقاس ام كلذب دهشي «ةغللا ىف هليوط
 هابشالا ىف ىطويسلل هيولاخ نبا دودر ركذو «حيصفلا» هباتتك فصن جاجزلا اهب دنف ىتلا
 .رئاظنلاو

 .«سيل» ةيبرعلا ىف هتافلؤم نمو
 .ةئامثالثو نيعبس هاا/ ٠ ةنس بلحب ىفوت

 ضني



 نب هللا دبعل بقل اًضيأ وهو «هبب» ليقثلا قمحألل لاقي :حاحصلا ىف لاقو

 :قدررفلا لاق .ةرصبلا ىلاو بلطملا دبع نب لفون نب ثراحلا

 مدان ريغ ُهتعياَب دق هببو مهدهعب تيفو ًماوْقأ تعيابو

 لهأ بهجت ةبحم ةمركم «ةيدخ ةيراج «هبب نحكتال .لاقو «ةيراج مساو

 . ")ها ةبعكلا

 زجرلا ىف و (هبب) نأ «ةيراج مسا هنأ ىلع زجرلا ىف يش + .يف مهو دقو..-

 :هلوق ىف ةزمهلا حتي هدشنأو مدنقت امك ثراححلا ني هللا دبسل بقللا وه

 0 ءاجلا حئفب) «ةبعكلا لهأ بهجت » دشنأو .اهمض باؤسفلاو 2 ؛نحكنال»

 مث .ملعأ هللاو مهبلغ اذإ موقلا بج :لاقي ءاّنسح مهبلغت يأ ""(ميجلا

 ايرعأ مت ة هيو ريغب نإ اذ ابر جْرَمب امو ةلمجو

 : ماسقأ ةثالث وهو بكرمو (ديز) :وحن درغم :نامسق ملعلا 0

 هنأ مدقتو ؟هرحن قربا «ومحست لمصألا ف ةلمج نإ اف وعو زو :هانسإ بيكرت : ٠

 قفل

 قورفلا للاقو ؛ليوطلا نم وه (1)
 ام عاب نيعياسبتملا نم دحاو لك نأك ةدهاعملاو ةدقاعملا هو ةيميابللا نم. ؟تعياب» :حرشلا

 .هرمأ ةليخخدو هتعاطو ءهقت ةصلاخخ ءاطصأو .هيحاص نم هدنع

 . ثراحلا نب هللا دبع قدررفلا هب دارأ «هببا

 ةيلاح ةلمج 'مهدهعب تيفو» هلوعفم «اماوقأ» لعاف ءاتلاو ضام لعف «تعياب» : بارعإلا

 .مهدهعب تيفو دق ىنوك لاح :ىأ دق ريدقتب
 ؟اهدعب الإ نوكي ال ءافولاو ةعيابلا لاح ىف مهدهعب ايفاو نوكي فيك :تلق نإف
 .ىتعيابم ىلع ءافولا اردقم :ريدقتلاو «ةردقملا ةرظتنملا لاوحألا نم هذه :تلق

 ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو هلوعفم ءاهلاو لعاف ءاتلاو ضام لعسف «هتعياب» أدتبم «هبيو»
 ْ .ادتبملا
 .قبس امك توصلا نم لوقنم ملع هنأ «هبب» ىف :دهاشلا

 .ةيفلألل هحرش ىف ىبطاشلا هركذ : هعضاوم :

 .حاحص 9 0١

 . (ءاتلا رسكو نحكنال وق" ىف ةزمهلا حتفب) | ىفو جب



 ءاه ةلزنم امهيناث الزنم (ذحاو اًمسا العج نيمسا لك وهو :جزم بيكرتو

 . «كبلعي» :وحن ثينأتلا

 .«سيقلا ئرماك» :'”ةفاضإ بيكرتو

 فيضأ امبرو :ليهستلا ىف لاق .اًقلطم برعي الو "'ىكحي :ىدانسإلاف
 . ”ه رهاظ ناك نإ "”(هزجبع) ىلإ دانسإلا ىذ ردص

 ال اذهو :مهضعب لاق «ةفاضإلاب «هرحّن قرب ىنءاج» اذه ىلع :لوقتف

 .هيلع ساقي

 ريغ برعي دقو ءرهشألا ىلع رسكلا ىلع ىنب هيوب متخ نإ :ىجزملاو

 اهيبشت ىنبي دقو ءرهشألا ىلع .فرصنم ريغ برعأ «هيوب متخي مل نإو «فرصنم

 .هزجع ىلإ هردص فاضي دقو «رشع ةسمخب

 م .مشثن ل ىم مس .ءا د 5 8

 ىلإ ةراشإ اذو (اَبرعَأ مَن هْيو رِيَعب نإ اَذ) :هلوق نم ىجزملا مكح ملع دقو
 ١ ىجزملا

 .فرصنم ريغ هنأ نيبي مل ذإ (برعأ) :هلوق ىف مهبأ :تلق نإف

 . "فرصني ال ام باب نم هعضوم ىف هيلع هبن دق :تلق

 :هلوق ىف هركذ دقف ىفاضإلا امأو

 ةَاَحُق باو سمش دْبمك ةًفاضإلا وُد مالعألا ىف ٌعاََو

 ىناثلاو برعي لوألا ءزجلا نأل كلذو هلبق امم نيونتلا لزنم امهيناث لزن نيمسا لك وه )١(
 .نيونتلاك ةدحاو ةلاح مزتلي

 . ةياكحلل هرخآآ ىلع ةردقم تاكرحب برعيف ةيمستلا لبق هيلع ناك ام ىلع :يأ (؟)

 7١. ص ليهستلا 45)
 نكسيف ءاي ناك نإ الإ - تومرضحو كبلعبك هرخآ حتفي نأ لوألا مكح :ىجزملا بكرملا (5)

 .الف الإو بركيدعمك

 ةيملعلل فرصني ال ام بارعإ ارجو ابصن - ةحتفلاو ةمضلاب برعي نأ ىناثلا مكحو

 .هيورمعو هيوبيسك رسكلا ىلع ىنبيف (هيو) ةملك ناك نإ الإ - بيكرتلاو
 . 56ص ١ج كلاسملا حضوأ ىف ماشه نبا ها

 0-3 ضل



 هبن دقو ؛سمسش ,دبعك ةينك ريضو. «ةفاحق ىبأك .ةينك .:نليرظ :: ىفاضإلاو :

 .نيلاثملاب نيعونلا ىلع

 2”(هنم) ذإ .بكرملا اق رثكأ فاضملا نأ ىلإ (عاش) :هلوقب راشأو

 اهادع ام نأو «ةثالثلا عاونألا ىف بكرملا راصحنا ركذ ام ىضتقم :تلق نإف

 5 . درفم

 جزمو دانسإو ةفاضإ نم ىرع امو :لاق ثيح ليهستلا ىف :كلذب حرص دقو
 (9(ءايشأ) هيلع دري هنأل ؛لاق امك رمألا سيلو "7 اه. بكرم رعي مل امو ءدرفم
 «ديز اي» :وحن مساو فرح وأ «امنأك» نيفرح نم بكرت :اه. :ىحن ببكرملا نم ةريثك

 | .«ماق دق» :وحن لعفو فرح وأ

 برعلا نع درو ام ركذل ضرعت امنإ هنأ امهدحأ :ناباوج كلذ نع :تلق

 .هب ةيمستلاب برعلا نع دري ملف هعم ركذ امو نيفرحلا بيكرت امأو بكرملا نم

 نأ همكح نأل دانسإلا بيكرتب هيبش هعم ركذ امو نيفرحلا :بيكرت نأ : ىناثلاو

 قحلم اذه نأل دانسإلا بيكرت ركذب ىفتكاف «دانسإلا بيكرستك برعي الو ىكحي
 .هب

 :لاق مث

 مع وهو اظفل صاخشألا ٍمَلَعُك مَلَع سائنجالا ضل وعضو

 ضعبل) لاق امنإو «ىسنجلا ملعلا ىبرض نم ىناقلا برسسفلا وه اذه
 سانجألا ضعبل ىسنجلا ملعلا اوعضو امنإو ءاهعيمجل اوعضي مل مهنأل (سانجألا

 ىبأك) تافولأملا ضعب ىف ءاج امبرو ءشوحولاو عابسلاك ابلاغ فلؤت ال ىتلا

 .سرفلا سنجل (”(ءاضملا

 . (ءامسأ) ج ىفو ب أ (0)
 .(هيف) ب ىفو ج ءأ )١(

 : .”0٠نص ليهستلا ()

 . .«ءامسأ) ب ىفو ج أ (5)

 .(ئضخلا ىباك) ب ىفو ج ءأ (5)



 ىف ىصخشلا ىواسي ىسنجلا ملعلا نأ ىنعي .اظفل صاخشألا ملعك :هلوقو

 «ةركنلاب تعني الو .فيرعتلا فرح هيلع لخدي الو فاضي ال هنإف ةيظفللا هماكحأ
 هيف ام هنم فرصي الو «لاحلا ىلع هدعب ةركنلل باصتنا الو .أدتبم هئيجم حبقي الو

 . ىصخشلا ملعلا هلك كلذ ىف ىواسف «ةماسأك» ةيملعلا ىلع دئاز ببس

 ذإ همومعب ىنعملا ةهج نم ىصخشلا ملعلا قراف هنأ ىنعي .مع وهو :هلوقو

 . ضعب نم هب ىلوأ صاخشألا ضعب سيل
 .ىصخشلا ملعلا فالخب دسأ لكل حلاص «ةماسأ» نأ ىرت الأ

 ؟ىنعملا ةهج نم ةركنلا سنجلا مسا نيبو هنيب قرفلا امف :تلق نإف

 هفلاخي امنإو ءدسأ ةلالد هانعم ىف فلاخي ال ةماسأ نأ ىلإ موق بهذ :تلق

 .(اجم ةفرعم هنأ هيلع قلطأ امنإو ةيظفل ماكحأ ىف

 «ليهستلا حرش نم ةركنلاو ةفرعملا باب ىف كلام نبا هركذ ام ىنعم اذهو

 .دسأك عايشلا ىف هنأو ءاظفل ةفرعم ىنعم ةركن هوحنو ةماسأ نأ هيف ركذ هنإف

 (7(نذوت) ةيظفللا ماكحألا ىف «دسأ»و «ةماسأ» نيب عضاولا ةقرفت :لوقأو

 . ىنعملا ةهج نم قرفب

 كلذو «نيعم صخش ىلع لديل عضو هادسأ» نأ :كلذ ىف ليق اممو

 ءاهتلمج ىف عايشلا ىلع "”((دسأ» عضوف لاثمأ هنم دجوي هنأ عنتمي ال صخشلا

 نكمي ال ىتلا ةلوقعملا ةيدسألا ىنعم ىلع لب صخش ىلإ رظنلاب ال ةماسأ عضوو
 راص مث .«نهذلا ىف الصأ نانثا اهنم دجوي نأ نكمي الو "'نهذلا جراخ دجوت نأ
 ىف ىلكلا درفملا ىنعملا كلذ وه ام دوجول صاخشألا ىلع عقي «ةماسأ»

 .صاخشألا

 نم ةينهذلا ةقيقحلل عوضوملا وه سنجلا مسا :لوقت نأ :كلذ ىف قيقحتلاو

 ملعو ءالصأ اهعم ديق رابتعا ريغ نم ةقيقحلل عوضوم «دسأف» ىه ىه ثيح

 .(نزوت) 1 ىفو ج ءب )١(
(1)0. 

 تورم رث



٠ 

 ىصخش عون وه ىذلا ىنهذلا اهروضح زابتعاب ةقيقحلل عوضوم «ةماسأك» سنجلا
 . ةيهاملاو ةقيقحلل ىتلا ماللاب فرعملا هزيظنو ءاهدارفإ نع رظنلا عطق عم اهل

 ىلإ ةبسنلاب ةماع تناك نإو «نهذلا ىف ةرضاحلا .ةقيقحلا نأ :كلذ نايبو
 عضاولا رضحتسا اذإف «ةقيقحلا قلطم نم صخأ هيف اهروضح رابتغاب ىهف ءاهدارفأ
 قلطم) ىلإ ةبسنلاب ةيئزج هنهذ ىف ةئئاكلا ةروسسلا .كليخ اهل عضيل «دسألا) ةروص

 ٠ . "”(دسالا ةروص

 رخآ نامز ىف عقي اهلثمو نامز ىف صخشلا اذهل ةعقاو ةروسصلا هذه نإف
 نم اهل عضو نإف .دسالا ةروص قلطم ىف كرتشي عيمجلاو .«(رخآ نهذ ىف وأ)
 .سنجلا مسا وهف اهمومع ثيح نم وأ سنجلا ملع. وهف اهصوصخ ثيح

 باب اذه :هتمجرت باب ىف لاق هنإف «قرفلا اذه ىلإ ءاميإ هيوبيس مالك ىفو
 ىلوأب اهنم دحاو سيل "”(ةّمألا) ىف اعئاش صاخلا مسالا هيف نوكي ةفرعملا نم
 اذه :ىأ دسالا اذه ديرت ''”امنإ) ثراحلا وبأ اذه تلق اذإ :هصن ام ءرخآلا نم

 هتفرع دق) ءىش ىلإ ريشت نأ ديرت الو ”(ههابشأ) تفرع وأ همساب تعمس ىذلا

 اذه هل هتمأ أ نم دحاو لك ىذلا اذه دارأ هنكلو "”((ديز هتسف رعمك كلذ لبق هنيعب
 ها "'هسمالا

 . ةقيقحلل ىتلا "(ماللاب) ف ةرعملا ةلزنمب هلعجف

 ةلاح ىف اعئاش اصاخ هلعج اذه :هيوبيس مالك هركذ دعب كلام نبا لاقو
 . ةدحاو

 .ج أ )١(

 .جمأ (9

 هيف صاخلا مسالا نوكي ةفرعملا نم باب اذه) لصألا ىفو - 767/١ باتكلا ةرابع هذه ()

 2  .(هتمأ ىف اعئاش

 .(تنأف) هيوبيس باتك ىف ()

 . (هبابشأ) 1 ىفو - باتكلاو ج ءب )6(

 .(ديزك هتفرعمب هتفرع دق) لصألا ىفو :777”ص ١ج باتكلا ىف )١(
 .7717نسصص ١1ج هيوبيس باتك (0)

 . (ماللاو فلالاب) ب ىفو ج ءأ(4)



 صخش لكل نأ رابتعاب هعايشو .«نهذلا ىف ةقيقحلا هنييعت رابتعاب هصوصخف
 . جراخلا ىف ةقيقحلا كلت نم اًطسق هعون صاخشأ نم

 :لاقف هليثمت ىف عرش مث
 - ل < و.- -و 2ع 0

 بلْعتلل ُهلاَعُث اذكَهَو برقعلل طيرع مأ َكاَذ نم

 ش .ىونعمو ىنيع :نابرض سنجلا ملع
 ةينك نوكيو «بلعتلل 0 «ةلاعُت» و «برقعلل (ةوبش) : وحن اًمسا نوكي ىنيعلاف

 .بلعتلل «نيصحلا ىبأ»و «برقعلل «طيرع مأ» : وحن

 ها 7-01 ين سمع

 .ةرجفلل ملع راجفو «ةربملل ملع ةربق «راجفو ةرب» :لثم ىونعملاو

 :ةغباتلا لاق

 ورمع نب ةعرر نأ اهببسو .ةيواعم نب دايز همساو «ىنايبذلا ةغبانلل ةديصق نم :تيبلا )١(
 لاتق ىلع هموق ضرحي نأ هيلع راشأف ظاكع قوسب ةغبانلا ىقل دق ناك دليوخ نبا
 نم ىهو .هوجهي اهلاقف هددهتي ةعرر نأ هغلب مث «كلذ ةغبانلا ىبأف دسأ ىنب نم مهئافلح

 . لماكلا

 ها .هلبق تيبلا ىف تملعل لوعفم هنال ءانأ ةزمه حتفب «انيتطخ انمستقا انأ» : حرشلا

 .ةرجافلا تنأ تذخأو ةربلا انأ تذخاأف ناتطخ كلو ىل تناك :يأ ١١5/١: نابص
 ٠ثنؤم ةفرعم هنال «هفرصي ملف ربلا نم عضو ملع مسا «ةرب» «ةلصخلاو ةصقلا :ةطخلاو

 .ماطقو ماذح ىف امك هؤانبف ةفرعم روجفلا نع لودعم مسا «راجف» .ةطخلل مسا هنال

 ةعرز سفن نع رابخإلا ىفو «تلمحف هسفن نع رابخإلا ىف .لاق مل :تلق نإف
 ؟تلمتحا

 اهب داري ىتلا ةظفللا ركذف روجفلا راثيإو هردغ ةرثكب ةعرز وجهي نأ ةغبانلا دارأ :لوقأ
 ال اردغ نوكي الأ لمتحال راجف تلمح :لاق ولو ءوجهلا ىف غلبأ نوكتل «ةصاخ ريثكلا
 . .ةدحاو ةرم

 «انيتطخ» لعافو لعف «انمستقا» اهمسا :انو بصنو ديكوت فرح نأ «انأ» :بارعإلا

 نأ ربخت عفر لحم ىف لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو .هيلإ فاضم :انو هب لوعفم
 لعف :تلمح «ةفطاع ءافلا «تلمحف» هيلإ فاضم ريمضلاو مستقاب قلعتم فرظ انئيب»

 :تلمتحا .ةفطاع واولا «تلمتحاو» .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم «ةرب» لعافو

 .بصن لحم ىف رسكلا ىلع ىنبم هب لوعفم «راجف» .لعافو لعف
 راجفو «ةربملل ملع ةرب نإف .ىونعملا سنجلا مالعأ نم امهنإف ء(راجفو ةرب) ىف :دهاشلا

 5 .روجفلل ملع
 ع ش 8#



 :هلوقب راشأ اذه ىلإو
 هموم ومد رك ع علا

 ةرجَفلل مَلَع راَجَف اذك ةربملل 5 ةرب هلثمو ٠

 . ماذح لثم رسكلا ىلع ىنبم ثنؤم ملع -

 نع هضعب يف ءاج هجو نم عايشو هجو نم صوصخ ىسنجلا ملعلل ناك ام

 ش 0 :ناهجو برعلا

 .عامسلا كلذ قيرطو «تاركنلا مكح هؤاطعإو «فراعملا مكح هؤاطعإ

 .ةيشعو ةركبو ةودغو ''"(ةنيف) ناهجولا هيف عومسملا نمو

 2.3١ ص ىدوكملاو ؛ ىبطاشلاو تا ىنومشألا .ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم -

 ؟ج هيوبيسو .بدألا ةنازخ يف 458 دهاشلاو ؛١/78 لصفملا حرش ىف شيعي نبا هركذو

 اه ت51 كولا صئاصخلاو 78ص

 .جفأ()



 ةراشإلا مسا

 .دحلا ىلإ جاتحي الف دعلاب روصحم ليق امك هنأل ةراشإلا مسا دحي مل

 مهضعب لاقو .ه "”هيلإ ةراشإو ىمسمل عضو ام :هلوقب ليهستلا ىف هدحو
 راشمل عضو ام وهو :”بجاحلا نبا لاقو .ةراشإلا لاح ىف نيعمل عوضوملا وه
 . ””هيلإ

 . عومجم وأ ىنثم وأ درفم امإ امهنم لكو «ثنؤم وأ ركذم امإ هيلإ راشملاو
 : ماسقأ ةتس هذهف

 .رشأ ركذم درفمل اذب :لاقف ركذملا دحاولا ىلإ هب راشي امب أدبف

 .«اذ» وهو دحاو ظفل ركذملا درفملل

 دعب ةروسكم ءاهب «هئاذا و فلألا دعب ةروسكم ةزمهب «ءاذا١ :لاقي دقو

 : .ةزمهلا

 : هيبنث

 ريغصتلا ىف مهلوقل ءاًعضو ىثالث اًظفل ىئانث «اذ» نأ :نييرصبلا بهذم

 نالوق ؟همال وأ هنيع ةفوذحملا لهف .ريغصتلا باب ىف هريرقت ىتأيسو «ايذ)

 امهرهشأ نالوق .. ؟تييح باب نم وأ تيوط باب نم وه لهو «ىناثلا امهرهظأ

 امهحصأ :نالوق ؟كيرحتلاب - لعف وأ - ناكسإلاب - لعف هنزو ''”(لهو) «ىناثلا
 ى . اعلا 60-5

 .79ص ليهستلا )١(
 هابأ نأل «بجاحلا نباب روهشملا لصألا ىدركلا رمع نيدلا لامج نامثع رمع وبأ :وه (؟)

 هدهعت مث انسإب بجاحلا نبا دلو .ةرهاقلاب ىحالصلا كسوم نيدلا زع ريمألل ابجاح ناك
 حاضيإلا :وحنلا ىف هتافلؤم نمو .انهذ سانلا ىفصأ ناكو .نآرقلا ظفحف ةرهاقلاب هوبأ

 ه'"145 ةنس ةيردنكسإلاب ىفوت . ةيفاشلاو ةيفاكلاو «ىلامألاو «ىرشخمزلل لصفملا حرش

 . ةئامتسو نيعبرأو تس

 .79/17 ةيفاكلا عجارو ءج ءأ ()

 ْش ج ءأ(4)
 بالقنالا نآل نيعلا كيرحتب لعف هنأ حصالاف» 7ص ١ج عماوهلا عمه ىف ىطويسلا لاق (5)

 .ها 4... كرحتملا نع
 "لا
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 هفلأ نأو ءاعضو دحاو فرح ىلع هنأ ىلإ :ىليهسلاو نويسفوكلا بهذو

 ظ . "(ناذ) مهلوق يف اهطوقسب اولدتسا ةدئاز

 . ةيقيقح ةينثت ال ةلجترم ةغيص اهنأبو .نينكاسلا ءاقتلال تفذح اهنأب بيجأو

 .«هللا ةمأ هذا مهلوقب اولدتساو .

 .ءايلا نم الدب ءاهلا نوكت نأ لامتحاب :بيجأو

 .ثنؤملل ةلجترم ةغيص «هذ» :لاقي نأ :رهاظلاو :تلق

 اذه ىلع فلالاف «عضولا (©”(ةيئانث اذ نأ) ىلإ :ىفاريسلا مهنم موق بهذو

 .'؟ءىش نع ةبلقنم تسيل "0(و) «ام» فلأك لصأ

 رصتْلا ىتنألا ىَلَع ان ىت هدو ىذب :لاقف ةثنؤملا ةدحاولا ىلإ لقتنا مث

 ١8 ريض) ىلإ اهب رشت الف ثنؤملا ىلع ةغبرالا ظافلالا هذهب رصتققا :ىأ
 . ظافلألا هذه. ىف ثنؤملا ىلإ هب راشي ام رصح هدارم سيلو

 ناكسإب - هنو هذو ىتو ىذ» ظافلأ ةرشع ةثنؤملل :ليهستلا ىف ىكح دقو

 ٠ ةينبم - تاذو - اتو - عابشإلاب - ىهتو ىهذو - ءاهلا رسكي - هتو هذو - ءاهلا
 . "”هضلا ىلع

 ةمئاقلا ةرهاظلا ءامسالا ىف سيل هنأب درو) 5 نص ١ج عماوهلا عمه. ىف ىطويسلا لاق )١(

 اهنم ضوع دقو نينكاسلا ءاقتلالف ةينثتلا ىف اهفذح امأو ءدحاو فرح ىلع وه ام اهسفنب

 .ها (نونلا ديدشت

 .«ىئانث هنآا) ! ىفو ج ءب (؟)

 ج0
 «اذ» نأ ىلإ بهاذ بهذ ول :نايح وبأ لاق) :/6 ص ١ج عماوهلا عمه ىف ىطويسلا لاق ؛5)

 ءامسألا لصأ ذإ ءىش نع ةبلقنم ريغ اهسفنب لصأ فلالا ناو «امه وحن عضولا ىئانث

 قدح ىوعدلا ليلق الهس اديج ابهذم ناكل نيفرح وأ فرح ىلع عضوت نأ ةينبلا

 .فهأ

 .(امهريغ) ب ءأ ىفو ج (6)
 عابشإو سالتخاب ناءاهلا رسكتو هذو ىذو هتو اتو ىت ةثنؤمللو) ”8ص ليهستلا ىف لاق ()

 .ه (تاذو



 لوقي نم برعلا نم نأ "'حاضيإلا حرش ىف ”"'عيبرلا ىبأ نبا ىكحو
 مهنم نأو ٠ ءرمضملاب اهيبشت - ءاهلا نوكسب - فقولا ىف «هذ» و لصولا ىف «ىهذ»

 . «(هذ١ لاقف ءاه ءايلا نم لدبأ فقو اذإف لصولا ىف «ىذ» :لوقي نم

 :لاقف ىنثملا ىلإ لقتنا مث
 ءيفذدالربا ا د ىهعس - .ءا.رثك هع د

 عين ركذا نبت نيذ ءاوس ىقد عفترملا ىتثملل نات ناذو

 ىفو .بصنلاو رحلا ىف ف «نيذ» و عفرلا ىف «ناذ» ركذملا ةينثت ىف :لوقن ىأ

 نإو) .ىنثملا بارعإ امهبرعت بصنلاو رجلا ىف «نيت» و عفرلا ىف «نات» ثنؤملا ةينثت
 صاوخ نم اهنوكل «فرحلا هبش تضراع ةينثتلا نأل "”(ىنبملل نيهباشم اناك
 .«اتو اذ ريغ ةراشإلا ءامسأ '*”(نم) نثي ملو فرحلا هبش رثؤي ملف ءامسألا

 ظافلأ لب ةيقيقح ةينثت اسيل «نيتو نيذ» نأ :ىسرافلاك نيققحملا بهذمو

 ريدقت مزلتست ةينثتلا نأب '””ةركذتلا ىف كلذ ىلع ىسرافلا لدتساو .ىنثمل تعضو
 . ريكنتلا

 لبقي ال فيرعتلا مزال ةراشإلا مساو «هريكنت ردق ىنث اذإ ملعلا نأ ىرت الأ
 .ريكذتلا

 اقلطم عمل رشأ ىَلوُأبَو : لاقف عمجلا ىلإ لقتنا مث
 ىلإ هب راشيو «نجرخ ىلوأو اوجرخ ىلوأ» :لوقتف :ًاثنؤم وأ ناك اركذم ىأ

 .هريغو لقاعلا

 ىف وحنلا مامإ ىليبشألا ىومألا ىشرقلا عيبرلا ىبأ نب دمحأ نب هللا ديبع نسحلا وبأ وه )١(
 ءاج ةيليبشأ ىلع ةجنرفلا ىلوتسا املو «ةءارقلل ردصتلا ىف هل نذأو جابدلا ىلع أرق «هنامز

 هيوبيس حرشو .حاضيإلا لئاسم حرش حاصفإلا هيف فنصو وحنلا اهب أرقأو «ةتبس ىلإ
 نامث ه8 ةنس تامو .ةيبرعلا ىف ةلأسم هنع ذشي مل تادلجم ةرشع ىف لمجلا حرشو
 . ةثامتسو نينامثو

 .وحنلا ىف عيبرلا ىبأ نبال باتك وه (5)

 .ج أ(

 .(ىف) ج ىفو ب ءأ (5)

 . ىسرافلا ىلع ىبأل باتك وه (4)



 هيفو «هريغل ءىجي دقو «لقعي نميف لمعتسي ام رثكأو : "”حراشلا لاق

 «ىحصفلا ىهو ءزاجلا لهأ ةغل وهو دملاو مي ىنب ةغل ىهو :رصقلا :ناتغل

 « ءاله» ىهو «رخأ تاغل هيف ىكح دقو (ىلوأ دملاو) :لاق اذهلو (9نآرقلا ءاج اهبو

 .برطق هاكح -نيونتلاب «ىلإو»- نيتزمهلا.مضب (ءالوأ)و -ءاه ةزمهلا لادبإب-

 نإ لاقي نأ ديجلاو ,« "زاجسم انيونت اذه ةيمستو .: ليهستلا حرش ىف لاق

 ماللا لبق ةمضلا عابشإب ىلوأو انون «ىلوأ» ةزمه دعب داز ؟؟”(ةغللا) هذه بحاص
 ضعب اهاكح - ديدشتلاو رصقلاب (الإو) برعلا نقعب نع 2نييولشلا هاكح ام وه

 ش ْ .ةغللا لهأ

 «دربملا بهذم وهو ءاي نع اهنأ اهدحأ :بهاذم ةثالث 2(ءالوآ) ةزمه ىف

 .2ىسرافلا بهذم وهو "(ءآدأو) ءاجأ» :وجن ةزمه هؤاف امم لب ءىش

 اَقطْنا دْعَبلا ىَدَلو 000... ا ل. :لاق مث
 1 رعمشماو - و < 1

 00 هعم وأ مال نود ارح فاكلاب
 0 مم مااا 1 ك1 1 1 1 1

 :هلوقك هريغل ءىجي دقو لقعي نميف لمعتسي اه رثكأو) ؟١ض حراشلا لاق )١(

 مايالا كئلوأ دعب شيعلاو ىوهلا ةلزنم دعب َلِراَملا مذ
 ىنبل رصقلاو «ميظعلا نآرسقلا لزن هبو راجحلا لهأل دملاق ءرصقلاو ذملا :ناتغل ءالوأ ىفو

 .ها(ميق

 .(مهنوبحت ءالوأ متنأ اه) :ىلاعت هللا لاق (؟)
 .نيونتلا ماسقأ نم دجاول بسانم ريغ هنأل ()

 .جاءب 2

 ةغلب ؤهو :نيبولشلاب فورغملا ىدزألا ىليبشألا دمحم نب ربمع ىلع وبأ ذاتسالا :وه (د)

 عونلا اذه ةمثأ رخآآو ءعفادم الب ةيبرعلا ىف هرصع مامإ ناك ءرقشألا ضيبالا :سلدنألا
 :هركذ رهتشاو سلدنالا لهأ رثكأ هب عفتناو هريغو نوكلم نبا نع ذخأ .برغملاو قرشملاب

 ةنس ىفوتو «ةئتطوتلا» هامس وحنلا يف باتك هلو ءهيوبيس باتك ىلع .تاقيلعت فنصو
 1 . ةئامتسو نيعيرأو سمح ه6

 .«الوأ) جو (يلوأ) ! ىفو ب (5)
 .(2111) ج ىفو ب أ 5870

 .تفلكتلا مدعل ليمأ هيلإو (8)
39 
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 نع درجت امف «ةديعبو ةبيرق نيتبترم ةراشإلا ءامسأل نأ ىلإ كلذب راشأف
 وهف ماللا عم وأ اهدحو فاكلا هتقحل امؤ «هب انلثم دقو «بيزقلا وهف باطخلا فاك

 .ديعبلل

 . كلذ ىنعم ىف «كلآ» اولاقو «كلذو كاذ» ركذملل لوقتف

 ()(هقحلت الو) «كياتو كياذ» ىنثملا ىفو ««كلاتو كلتو كيت» ةثنؤملا ىفو

 ىلع «كئلوأ» ماللا قحلت الو ؛292(كلالوأو) كالوأو كنيلوأ» عمجلا ىفو «ماللا

 .ةدملا ةغل

 :تاهيبنت
 «؛ىذ ©"0(ات) ىت» الإ ثنؤملا ىلإ ةراشإلا ءامسأ نم فاكلا قحلت ال :لوألا

 ءاتلا حتفب .«كلتو كيتو .ةثالثلا ىف - ءاعلا رسكب م كليتو كلتو كيت :اولاق

 . ''9(ءايلا ناكسإب) «كيذو كلاتو» - امهيف

 ةثنؤملل ظافلأ ةعبس هذهف .هريغ هاكح دقو (كيذ) لاقي ال (00بلعث لاقو

 . 9(دعبلا ىف)

 ةبيرق نيتبترم اهل نأ امهدحأ :نابهذم ةراشإلا ءامسأ ىف نييوحنلل : ىناثلا

 .روهشملا وه اذهو .«ةطسوتمو ةديعبو ةبيرق :بتارم ثالث اهل نأ رخآلاو « ةديعبو

 ماللا عم فاكلاب نورقملاو .طسوتملل اهدحو فاكلاب نورقملا نأ اومعزو

 .دعبلا ىلع ةلالدلا ىف ماللا ماقم اًمئاق ىنثمللا ىف نونلل ديدشتلا اولعجو «ديعبلل

 .(امهقحلت الو) ب ىفو ج ءأ )١(

 :-ح «ب (90

 .ب(2)

 ىف نييرصبلاو نييفوكلا مامإ ناك .ىنابيشلا رابس نب ىيحي نب دمحأ سايعلا وبأ :وه (5)
 ناكو .ظفحلاو بيرغلاب ةفرعملاو ةجهللا قدصب اروهشم انيد .ةقث .هنامز ىف ةغللاو وحنلا

 هنيب تناكو . ىئاسكلاو ءارفلا بتك سرد دقو .هنع هلأسي ءىش ىف كش اذإ ىبارعالا نبا

 هئعو . ةرهاقلاب ةماعلا ةبتكملا ىف «بلع سلاجم» ىمسي باتك هلو «تارفانم دربملا نيبو

 ىفتكملا ةفالخ ىف ه 74١ ةنس ىفوتو .ىرابنألا نباو هيوطفنو رغصالا شفصخالا ذخأ
 . دادغبب نفدو هللاب

 .ج 31 ففز

4 1. 



 وه :ليقو «ماللا مدعل ءطسوتملل وه :ليقف ''"(دملاب) «كئلوأ» ىف اوفلتخاو

 .نيمدقتملا مالك نم رهاظلا وهو .حيحصلا وه لوالا بهذملاو :فئصملا لاق

 . قف نيتترم اهل نأب لوقلا : ىنعي

 ليهستتلا حرش ىف هل لدتسا دقو «هيوبسيس ىلإ '”رافصلا .هبسن

 لامعتسا مهتغل نم سيل نييزاجسحلا نأ ىور ءارفلا نأ :اهاوقأ وهو :اهلوأ

 ىنب نأو «ماللا عم فاكلا لامعتسا مهتغل نم سيل نيينشيفتلا نأو مال الب فاكلا

 .«كلتو كلذ» نويزاجحلا لوقي ثيح «كيتو كاذ» :نولوقي ميمت

 .ناتبترم الإ هل سيل نيتغللا ىلع ةراشإلا مسا نأ اذه نم مزلف

 ءاعم فاكلاو ماللا نع درجمب الإ ةراشإ هيف هيف سيل زيزعلا نآرسقلا نأ :اهيناثو

 . عومجملاو ىنثملا ريغ ىنعأ ..انعم امهل بحاصم وأ

 عماج ريغ نآرقلا ناكل ءاهعم مال ال فاكب طسوتملا ىلإ ةراشإلا تناك ولف

 0 ,ةراشإلا هرجول
 .94 يش نم باَتكلا يف انطَرَف مف :ىلاعت هلوقب دودرم اذهو
 ىف عئاش هئاضقنا رثأ ىلع مالك نومضم نع «كلذب» ريبعسلا نأ :اهئلاثو

 .نيقطنلا نيب ةطساو الو «هريغو نآرقلا

 .جعأ(0)

 ىف لاق .رافصلاب ريهشلا ىسويلطبلا ىزاصنألا ناميلس نب دمحم نب ىلع نب مساق وه (؟)
 هنإ :لاقي انسح احرش هيوبيس باتك حرشو .روفصع نباو نيبولشلا بحص :ةغلبلا
 .ةئامتسو نيثالثلا دعب تام .در حيتاب نيولشلا ىلع اريثك هيف ديم «هححورش نسحأ

 78 ماعنألا ةروس 00



 عمجلاو ةينثتلا ىف فتكي مل اثالث ةراشإلا بتارم تناك ول 2'”(اهنأ) :اهعبارو

 نإ :لاق نم لوق ىلإ تافتلا الو «دارفإلا ليبس نع اعوجر كلذ ىف نأل :نيظفلب

 هنأل دحاولا نم فذح ؟"امع) ضوع ديدشتلا نأل ءدعبلا ىلع ليلد نونلا ديدشت

 هجولا ىف اميف ءافخ الو .راصتخا هيفو . ىهتنا .فاكلا نم درجملا عم لمعتسي

 .فعضلا نم ىناثلا

 لاوحأ نيبت باطخ فرح كلذ ىف فاكلا نأ :ىنعي (اًفرح) :هلوقو

 .ةيمسالا فاكلاب لعفت امك «نكلذو مكلذو امكلذو كلذو كلذ» :لاقي بطاخملا

 .تاغللا حصفأ هله

 اهقحلي الو «ثسينأتلا ىف ةروسكمو ريكذتلا ىف ةحوتفم نوكت نأ :ةيناثلاو

 .عمج الو ةينثت ليلد

 فاللخ الو ءاهلك لاوحألا ىف دئاوزلا نم ةدرجم ةحوتفم نوكت نأ :ةثلاثلاو

 .انه فاكلا ةيفرح ىف

 .هعم وأ مال نود :هلوقو

 هذه ىف مهضعب ركذو .ميمت ىنب ةغل اهكرتو «نييزاجحلا ةغل ماللا نأ مدقت

 :لاوقأ ةث ةثالث ماللا

 .دعبلا ليلد اهنأ :اهدحأ

 .دامع اهنأ :ىناثلاو

 .اهعماجت ال اهنأل ؛هيبنتلا ءاه نم ضوع اهنأ :ثلاثلاو

 : هيبنت
 درفملا ىف كلذ امنإو «ةراشإلا ءامسأ عيمج ىف حصي ال (هَّعَّم وأ) :هلوق

 :هلوقو ماللا هقحلت ال دودمملا ؟”(ءالوأو) ىنثملا نأ مدقت دقو ء«روصقملا ””(ىلوأو)

 ةعدتمم ؛اه» ْتَمْدَق نإ ماللاو

 .(هنأ) ج ىفو ءأ )١(
 .(امم) ب ءأ ىفو ج (0)
 .(ىلأ) ج ءأ ىفو ب ()
 .(الا) ب ءأ ءج (8)



 نايتإلا عنتما هيبنتلل ىتلا ؛اه» ظفل ةراشإلا مسا لبق تمدق نإ كنأ :ىنعي

 .«كل اذه» لاقي الف ماللاب

 ءاه» نأ همالك نم مهف دقو «دئاوزلا ةرثكل ةيهارك :ليهستلا حرش ىف لاق
 (7(كاذه :لاقيف اهدحو) فاكلل بحاصملا ىلعو «اذه» :لاقيف درجملا ىلع لخدت

 :هلوق هنمو ليلق "”فاكلل بحاصملا ىلعو ريثك درجملا ىلع اهلوخد نأ الإ)

 «©”هظددّمملا فارطلا َكاَذَه لهأ الو 22ىتتوركذي ال ءارْبَغ ىنب تيأر

 : هيننث

 .«كئالؤهو 2©(كناتاهو) كناذاه: زاوج ركذ ام ىضتقم

 هبحصي ال عمجلاو ةينثتلا ىف فاكلاب نورقملا نإ : ليهستلا حرش ىف لاقو

 لمحف .«كلذ» وأ «كاذ» امهدحاو نآل «كئالؤه» الو «كناذه» لاقي الف «اه»

.1)( 

 .َج لق(

 .ليوطلا نم وهو - ةروهشملا هتقلعم نم ىركبلا دبعلا نب ةفرطل تيبلا (©)
 ءارقفلا ءاربسغلا ىنبب دارأو ءاهتربغل كلذب تيمس .ضرالا ىه:ءازسبغلا :«ءاربغ ىنبا : حرشلا

 .صوصللا وأ فايضألا وأ .مهرقف ةدشل ضراآلاب اوقصل نيذلا

 دم دق ىذلا (ددمملا) ءاينغالاو ءادعسلا فارطلا لهأو دلجلا نم تيبلا - ءاطلا رسكب «فارطلا»
 .ةماع سانلل فورغم هنأ ديري «بائطألا

 نم هلحم نوركني الو هنوفرعي مهينغو مهريقف نيب ةقرفت ريغ نم سانلا عيمج نأ ديري : ىنعملا
 عينص نم ملاتي هنأكو «ءاينغألل ةبحصلا بيطو ةرشاعملا نسحو ءارقفلل ةاساوملاو مركلا

 .هعم هموق

 نم ةلمج (ىننوركني ال) هيلإ فاضمو لوأ لوعفم (ءاربغ ىنب) لعافو لعف (تيأر) : بارعإلا
 ديكأتل ةدئار :ال .ةفطاع واولا «الو» ىأرل ناث لوعفم بصن. لحم ىف لوعفمو لعافو لعف

 ملو ؤاولا وهو العاف عقاولا «ىننوركتي" :ىف عمبجلا ريسض ىلع فوطعم ؛لهأ» ىفنلا
 .هيلإ لهأ ةفاضإب رج لحم ىف ةراشإ مسا «كاذه» لصفلل لصفنللا ريمضلاب ديكأتلل جتحي
 ةفص «ددمملا» .نايب فطع وأ ةراشإلا مسا نم لدب «فارطلا» باطخ فرح فاكلاو
 ش ش . فارطلل

 .ليلق اذهو ماللاب ئجي ملو فاكلا عم هيشتلل اهب ءاج ثيح ..«كاذه»١ ىف :دهاشلا
 ىنومشألاو 4/١ ليقع نباو .77ص مظانلا نبا ,ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ١/« ىدوكملو من7١: ٠ عمهلا ىف اضيأو ءك9١ص نطمويسلاو ١/75.

 ْ .ج

 حي



 هعمجو «كاذ» ىنثم امهيلع لمحو «ءهاعرف امهنأل ؛هعمجو هانثم كلذ ىلع

 .ها .ئنعمو اًظفل امهيواستل

 :لاقف .هيلع دري "”(عمجلا) ىف عامسلاو

 «”رمسلاو لاضلا نكئايلؤوه نه 02000.00...
 000 70207 .حرشلا ىف تيبلا اذه دشنأ دقو

 ا ناكملا ىناذ ىلإ رشأ انهَه وأ انهو
 «اه» هقحلت دقو ءناكملاب ةصوصخملا ةراشإلا ءامسأ نم "(انه) نأ ىنعي

 وهو هيبنتلا «اهب» نورقملاو درجملا :ىنعآ بيرقلل امهالكو ءانهه» :لاقيف هيبنتلا
 .بيرقلا وه ىنادلاو .ناكملا ؟”(ناد) :هلوق ىنعم

 )١( (عيمجلا) ج أ ىفو 2ءب . 1

 جرع نكسي ناك هنال ىجرعلاب بقلو ءورمع نب رمع نب هللا دبع همساو «ىجرعلا هلاق (*)
 . طيسبلا نم ةيئار ةديصق نم وهو «لزغلاب رهش نممو شيرق ءارعش نم وهو .فئاطلا

 . .انل ندش انالزغ حيلمأ اماي :هردصو

 .ىناثلا رطشلا ج «أ ىفو «ب ةخسن ىف تيبلا ركذ دقو

 عمج «ندش# لازغ عمج «نالزغلا» .ةحالم ءىشلا حلم نم : حلمأ ريغصت «حليمأ» :حرشلا

 اذإ ىبظلا ندش لاقيو ءهمسج حلص اذإ انودش ىبظلا ندش :لاقي .ىضاملا لعف نم ثنؤم

 ماللا فيفختو ةمجعملا داضلاب «لاضلا» «ةيبظلا دلو وهف همأ نع ىنغتساو هانرق علطو ىوق

 نم برض وهو «رمسلا» «ماللا فيفختب ةلاضلا ةدحاولاو «ىربلا ردسلا رجش وهو - |
 .ةرمس ةدحاولا حلطلا رجش

 بجعت لعف «انالزغ حيلمأ ام١ ىبحاص اي :ىأ فوّدحم ىدانملاو ءادن فرح «اي» : بارعإلا

 ةبيجعت امف ءاهتيمساب نولوقي مهنأل نييفوكلا بهذم ىلع حليمأو ءانالزغ حلمأ ام هلصأو
 - حتفلاب - لازغلا ندش ىضام «ندش» هربخ انالزغ حليمأ - اهانعم ىف فالخو - ادتبم

 ةفص اهنأ ىلع بصنلا لحم ىف ىهو نالزغلا ىلإ عجري هيف ريمضلاو مضلاب - ندشي
 اضيأ ندشب قلعتم رورجمو راج «نكئايلؤه نم» ندشب قلعتم رورجمو راج ءانل» نالزغلل

 .هيلع فطع «رمسلاو» نايب فطع وأ ةراشإلا مسا ةفص «لاضلا»

 . . نكئلوأ ريغضت نكئايلوأو ءاهلاب ةنورقم نكئايلوأ تءاج ثيح :«نكئايلؤهج" ىف :دهاشلا

 :(هلبق) هلوقب تاثنؤم بطاخ هنأل «نكب» ىتأ امنإو
 0 ل انل نلق عاقلا تايبظ اي هللاب

 ىف شيعي نباو 2197/7 ىنغملا ىف ماشه نباو «ةيفلألل هحرش ىف ىبطاشلا هركذ :هعضاوم

 ةنازخخ ىف 5 مقر دهاشلاو ءال١/1 عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو 5١/١ لصفملا حرش

 .بدآلا

 .(انه اه) ج ىفو ب ءآ (5)
 .(ناك) ] ىفو ج ءب (4)
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 . 9(كانه اهو) كانه لاقيف فاكلاب ءىج ديعبلا اهب ديرأ اذإف

 .دْعُبلا ىف الص فاكلا هو :لاق اذهلو

 عم ماللاب «كلانه» :دعبلا ىف اضيأ لاقيو ءهيبنتلا «اه» غم وأ ادرجم :ىنعي

 ,«كلانهه» لاقي الو «كلانه» ىلع «انه) لخدت الو .«كلذ» :لاقي امك .فاكلا

 كل اذه» لاقي ال امك

 . نقلا كل بذا : هلوقب «كلانع» ىلع هبن دقو

 :لاقف ةيسفاكلا ىف هب حرص دقو «ناكملاب ءانه» صاصتسخا انه همالك رهاظ
 ها ")نه صصخا ناكملابو

 «كانه» لثم دقو «نامزلا «كلانهو كانهب» داري دقو :ليهستلا حرش ىف لاقو

 :رعاشلا لوقب هحرش ىف

 "”عّرفملا نبأ َنوُفرتعَت كانهف تَمَظاَعَتو , توبات رومألا اذِإَو

 جاب ()

 . (ناكملاب انه صضصصختا ناكلابو) آ ىفو جاب فقز

 ظيلغ ناكو ,كلام نب ورمع نب ةالص همساو .بقل هوفالاو .ىدوالا هوفألا وه هلئاق (")

 .لماكلا نم وهو . .هوفالا ليق كلذلف .«ناتسالا رهاظ نيتفشلا

 ةمجعملا ىازلاب «عزفملا» تمظع ىنعمب «تمظاعت) . ضعبب اهضعب هبتشا «تهباشت» : حرشلا
 اذهو .رعذلا عزقلا :سراف نبا لاقو .فوخلا عزفلا لصأو ءأجلملا ىأ - ةلمهملا نيعلاو

 .ةئاغإلا عزفلاو ءمهمهدي اميف هيلإ اوعزف اذإ موقلا عزفم
 تهباشست وهو هدعب روكذملا هرسفي فوذحم لعفل لعاف «رؤمالا» طرشلل «اذإ» :بارعإلا

 .نامزلا ىلإ ةراشإ كانهو اذإ باوج «كانهف» تهباشت ىلع فطع «تمظاعتو»

 ادتبمل رب عفر لحم ىف ةلمجلاو لعاف واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف «نوفرتعت»
 مدقم ربخ «نيأ» نوفرتعي ىف لعافلا بسحب نوفرتعي مه وأ نوفرتعت متنأ :ىأ فوذحم
 .رخؤم أدتبم «عزفملا»

 .ناكملا ىلإ ةراشإلا هعضو لصأو «نامزلا ىلإ ةراشإ انهه هنإف «كانهف» ىف :دهاشلا
 78/١. عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو «ةيفلألل هحرش ىف ىبطاشلا هركذ :هعضاوم

 كل



 ءامهيف ةجح الو 274 نوئمؤمْلا يلتبا كلانه 8 :ىلاعت هلوقب «كلانه» لثمو
 .ناكملا ىلإ ةراشإلا نوكت نأ "”(لامتحال)

 .هرخآ ىلإ ُهق مكب وأ :هلوقو
 .اهرسكو ءاهلا حتفب ءاّنهو انهو «؟”هثب» ””(ديعبلا) ناكملل اًضيأ راشي هنأ :ىنعي

 .باطنخلا فاكب «كانهو كانه» :لاقي دقو «ارم» عضوم «تنه» :لاقي دقو

 0 :رعاشلا لوق هنمو ”ليهستلا ىف ركذ امك نامزلا "«انهب» داري دقو

 ©"تّدجأ راوت تناك ىذلا ادب تّنَح انه تالو راوت تّنَح .

 )١( بازحألا ةروس ١١.

 .(امهلامتحال) ج ءأ ىفو ب (9)

 .ج ءأ(6

 .باطخلا فاك هنع رخأتت الو «هيبنتلا فرح همدقتي الو .فرصتي ال فرظ :مث (5)

 .(اهب) ب 3 ىفو ج(0)

 .(نامزلا انهو) ١ ص ليهستلا ىف لاق ()

 ناكو . موثلك نب ورمع تنب راوثلا نبا وهو - نيعلا حتفو ميسجلا مضب - ليعج نب بيبش :هلئاق (0)

 لاقنف راونلا همأ تنرأف بلغت نيبو مهنيب تعقو برح ىف اذه ابيبش اورسأ نويلهابلا ةنينق ونب

 ىبس ناكو - نوكسف حتفب - ةلضف نبا ميجلا نوكسو ءاحلا حتفب لجحل وه ىرب نبا لاقو ءاذه

 .لماكلا نم وهو «موثلك نب ورمع تنب راونلا
 ءامسأ نم - ةففخملا واولاو نونلا حتفب ب «راون» . سفنلا ناقوتو قوشلا وهو نينحلا نم «تنح» : حرشلا

 هنوبرعي ميمت ونبو ءيرعلا روهم ةغل يف رسكلا ىلع ىئبم وهو .رعاشلا مأ مسا وهو ءاسنلا

 نجأ نم - «تنجأ» رهظ «ادبو» «ءنيح ىنعمب «انه» ءسيل ىنعي «تال» ,ءفرصني ال ام بارعإ
 . ترتسو تمتكو تفخأ - ميجلاب

 .قشعلاو ةبحملا نم هتنجأ تناك ىذلا رهظو نينحلا تقو سيل تقو ىف ةأرملا هذه تنح :ىنعملا

 عوفرم وأ عفر لحم ىف رسكلا ىلع ىنبم لعاف «راون» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف :تنح :بارعإلا
 ىف نوكسلا ىلع ىنبم نامز فرظ «انه» ىفن فرح :تال لاحلل واولا «تالو» ةرهاظ ةمضب

 ءاتلاو ضام لعف «تنح» نيح نيحلا تالو :ريدقتلاو فوذحم اهمساو «تال ربخ بصن لحم

 لعف :ادب ةفطاع واولا «ادبو» اهيلإ انه ةفاضإب رج لحم ىف ةلمجلاو رتتسم ريمض لعافلاو ثينأتلل

 ناك مسا «راون» ثينأتلل ءاتلاو . صقان ضام لعف «تناك» ادب لعاف لوصوم مسا « ىذلا» ضام

 ناك ربخ بصن "لحم يف ةلمجلاو .رتتسم ريمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تنجأ#

 .لوصوملا ةلص اهل لحم ال اهربخو اهمساو
 .ناكملل نوكت نأ اهلصأو نامزلا ىلإ اهب ريشأ ثيح «انه» ىف :دهاشلا

 ىف ماشه نباو دوادو 17/١« ىنومشالاو ؛77ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .بدألا ةنازخ ىف 587 مقر دهاشلاو 28/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو ١ ٠6« /؟ ىنغملا
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 لوصوملا
 .ةراشإلا مسا ىف امك ءدحلا نع كلذب ىنغتساف دهعلاب روصحم وه

 .ىفرحو ىمسا :نامسق وهو

 ىلإ (دبأ رقتفا ام :هلوقب ليهستلا ىف هدح دقو ءانه روكذملا وه ىمسالاو
 .""2ه“"(ةيئاشنإ الو ةيبلط ريغ) ةلوؤم وأ ةحيرض ةلمجو ءهفلخ وأ دئاع

 اهب اهفصو لاح اهنإف «ةلمجب ةفوصوملا ةركتلا نم (ادبأ) :هلوقب زرتحاف
 ىلإ» :هلوقب زرتحاو ءادبأ اهيلإ ةرقتفم اهنأ قدصي ال نكل .دئاغ ىلإو اهيلإ رقتفتل
 ىلإ رقتفت ال نكلو «ةلمج ىلإ ادبأ رقتفت اهنإف ؛«ذإو اًذإو «ثيح» نم «دئاع
 لوصوملا وه ىذلا رهاظلاب طبرلا نم درو ام ىلإ «هفلخ وأ» :هلوقب راشأو .دئاع

 .هنع ىأ «ىردخلا نع تيور ىذلا ديعس وبأ» :مهلوق وحن ىنعملا ىف

 .اذه زيجي ال نم سانلا نمو :ةركذتلا ىف ىلع وبأ لاق

 ىف .ةحيرصلا ةفصلاو ءرورجملا عم راجلاو فرظلا :ةثالث ةلوؤملاب دازأو
 . ””كلذ نايب ىتأيسو «براضلا» :وحن

 .؟9دئاعو ةلصب الإ اًءزج متي ال ام :هلوقب بجاخلا نبا هدحو

 ءىجم لبق ةبرعم :دشأ وه مهيأو «ناتللاو ناذللا» :”ةفحتلا ىف لاقو
 .خلإ هتدافإ متت ال ام ىلوالاو ءاهمامت ليلد بارعإلاو .ةلصلا

 جتحي ملو ردصمب هيلي ام عم لوأ ام :هلوقب ليسهستلا ىف هدحف ىفرحلا امأو
 .مه 2؟"دئاع ىلإ

 .ب()

 .7 ص ليهستلا (؟)
 لفك هنبا ىذلا ىدنع نمك | هب لصو ىذلا اههبش وأ ةلمجو (9)

 .ةحيرص ةفصو
 ' .ةيفاكلا - ”هر” (8)

 ..«دؤدمملاو روصقملا ىف دودوملا ةفحت» همسا كلام نبال :باتك (6)

 )١( ص ليهستلا ”071237 .-



 هنإف هوضاخ ىذلا ضوخلاك ىأ 000 يدلك كرو رح را ا"(ف وذم

 .دئاعلا ىلإ جاتحي هنكل ردصمب هيلي ام عم لوؤي

 رقتفي ىمسالا نأ امهنيب قرفلاو «ةلص ىلإ رقتفم ىفرحلاو ىمسالا نم . كف
 .هيلإ رقتفي ال ىفرحلاو «دئاع ىلإ

 :فرحأ ةسمخ وهو :همدقتلف ىفرحلا انه مظانلا ركذي ملو

 «امهو رمألاب اهلصو عنم نمل افالخ اقلطم فرصتم لعفب لصوتو """نأ»
 دنو .©موقل افالخ ةيمسا ةلمجب لصوت دقو «رمأ ريغ فرصتم لعفب لصوتو
 :هلوق ىف .سيلب اهلصو

 «"ةردَمْلاو ةّئايخْلا لها امتسل امي 00000000000000
 ب لك(

 .59 ةبوتلا ةروس (؟)

 تناك دماج لعفب تلصو نإو - نونلا ناكسإو ةزمهلا حتفب - عراضملل ةبيصانلا ىأ (9
 لثم ىضاملاب اهلصو «ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو» : للاعت هلوق لم ةليقثلا نم ةففخم
 ترشأ#» لثم رمألاو «دير موقي نأ نم تبجع» لثم عراضملاو «ديز ماق دق نأ نم تبجع)
 .«مق نأب هيلإ

 ؛ديز موقي ام كبحصأ ال» عراضملاو "اقلطنم تمد ام كبحصأ ال١ :وحن ىضاملاب اهلصو (4)
 . ؟مئاق ديز ام كبحصأ ال» ةيمسالا ةلمجلاو

 . هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو . هلئاق ركذل ىنيعلا ضرعتي مل (5)

 .ليوطلا نم وهو - امتنأب رومالا ىف ىريمأ سيلأ :هردصو

 مسا ىه امتسل ىف ءاتلاو «امتسل امف» ىورو .ةفاضإلاب اهيبشت نونلا تفذح «ىريمأ» : حرشلا

 ؟ىفرحلا لوصوملا ىلإ دئاعلا نيأ :ليق نإف . سيل
 لعج لعف سيل نأ معز نمو :روفصع نبا لاقو «دئاع ىلإ جاتحي ال ىفرحلا لوصوملا :تلق

 امسا «ام» لعج فرح اهنأ معز نمو ءاهل ةلص اهربخو اهمساو سيلو ؛ةيردصم ءاما
 لوصوملاب ةلصلا طبري افوذحم اريمض ردقي نأ كاذ ذإ همزليو «ىذلا» ةلزنمب الوصوم
 .هببسب :ىأ هب امتسل امب :ريدقتلاو

 امتنأ سيلأ ريدقتلاو ةدئاز ءابلا «امتنأب» ريرقتلا ليبس ىلع ماهفتسالل ةزمهلا «سيلأ» :بارعإلا
 لصوتو ىفرح لوصوم امف «امتسل امب» . ةفاضإلاب اهيبشت ىريمأ ىف نونلا تفذحو ءىريمأ
 سيل مسا ءاتلاو امتسل هلوق وهو دماج لعفب انهه تلصو دقو رمأ ريغ فرصتم لعفب

 .هيلع فطع ؛ردغلاو» هيلإ فاضم «ةنايخلا» بوصنم سيل ربخ «لهأ»

 .ردان وهو سيلب «ام» لصو ءاج ثيح ؛امتسل امب» ىف :دهاشلا

 مد 5١17



 .«اذجاو تمد ام دج» كلوقك نامز فرظ نع اهتباينب درفنتو

 :ىلاعت هلوق هنم لعجو كلذ ىف اهكراشت.«نأ» نأ : :ىرشخمزلا معزو

 . #20 كلملا هللا هانآ 1 نأ هّبر يف ميهاربإ جاح يذلا ىَنِإ رت ملأ »

 هيلع عنمجملا ىنعملا وهو «ليلعتلل ةحلاص ةييألا ىف هناا ناي :دودرم وهو

 .هنع لودع الو

 .دئاع ىلإ جاتجتف مسا ةيردصملا «ام» نأ (”جارسلا نباو شفخالا بهذو

 .هيوبيس بهذم وهو «دئاع ىلإ جاتحت الف: فرح اهنأ :حيحصلاو

 اهتلص نم اهيلع دوعي ال نيلوقلا الك ىلع اهنأ "”ءاقبلا وبأ ركذو :تلق
 .هريغ هلقن ام فالخ وهو ءىئش

 اهعم اردقم وأ ماللاب ةرورجم الإ عقت الو) عراضم لعفب لصوتو (ىك) و

 . 9(ماللا

 .اهربخو اهمساب لصوتو «"«نأ» و

 )١( ةرقبلا ةروس 764.

 ءاكذ عم انس دربملا ذيمالت ثدحأ نم ناك .ىوحنلا ىدادغبلا ىرسلا نب دمحم ركب وبأ وه (؟)

 ىلع وحنلا ىف لوعي ناكو «هيوبيس باتك هيلع أرقو ءهيلإ هيرقي دربملا ناكو .ةنطفو

 ةيبرعلا لوصأ هيف عمج ىذلا لوصألا باتك :اهنم ةريثك تافنصم هلو «نييفوكلا بهذم

 هيوبيس باتك ىلع حرش هلو «جارسلا نبا هلقع ىتح انونجنم وحنلا لاز ام :هيف ليقو
 .ها'15 ةنس اباش هللا همحر تام وءوحنلا ىف رصتخمو

 أرق ىوحنلا ريرضلا ىدادغبلا ىربكعلا نيدلا بحم نيسحلا نب هللا دنع ءاقبلا وبأ وه (*)

 ةقث ناكو هيلإ راشي امامإ حبصأو «قبسلا بصق زاح ىتح هريغو :باشخلا نبا ىلع ةيبرعلا

 رضحت تناكف هب رضأف ىردجلاب هابص ىف بيصأ ءاعضاوتم قالجخألا نسح انيد اقودص

 حرش :اهنم ةريثك ابتك فنصو .هالمأ ديري ام لصح اذإف هيلع أرقتو تافنصملا هيلإ
 ةنس تامو .كلذ ريغو «بارعإلاو للعلا ىف بابللا هلو .عمللاو .ةلمكتلاو حاضيإلا

 اها

 .«اديز مركت ىكل تئج٠ اهلاثمو (اريدقت وأ اظفل) ب ىفو ج «أ (5)

 (انلزنا انأ مهفكي مل وأ): :ىلاعت لاق ةيمسا ةلمجب لصوتو «نونلا ةددشم ةزمهلا ةحوتفم (0)
 اهمسا ىلإ افاضم نوكيو اقتشم اربخ ناك نإ اهمسا ىلإ فاضم اهربخ نم ردصمب لوؤتو

 .ارورجمو اراج وأ افرظ ناك نإ رارقتسالابو «ادماج ناك نإ
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 اهعوقو رثكأو «نأ» اهعضوم حلصي نأ اهتمالعو ءاهركنأ نمل افالخ ''ول)و
 ."4ٌرْمَعي ول مهدحأ دوي » :ىلاعت هلوقك نمت ىلع لدي ام دعب

 نممو «ةيردصملا فورحلا ىف «ول» نوركذي ال نييوحنلا رثكأو :فنصملا لاق

 ءىاقبلا وبأو 'ىزيربتلا نيرخاتملا نمو ؛ىلع وبأو ءارفلا "”نيمدقتملا نم) ركذ

 .«امك» رمأ ريغ فرصتم لعفب لصوتو
 .ىتلا ىتنألا ىذا ءامسسالا لوصْوم :هلوقب هنيب دقف :ىمسالا لوصوملا امأو

 . عومجم وأ ىنثم وأ درفم امهنم لكو «ثنؤمو ركذم :نابرض ىمسالا لوصوملا

 «ةرسكلا ءاقبإ عم اهفذحو هئاي تابثإ :تاغل تس هيفو «ىذلا» ركذملا درفملاف

 فلألا فذح ةسداسلاو «ةمومضمو ةروسكم اهديدشتو لاذلا ناكسإ عم اهفذحو
 . ةنكاس ءايلا فيفختو 2””(ماللاو)

 اق مث . ًاضيأ تسلا تاغللا كلت اهيفو «ىتلا» ةثنؤملا ةدحاوللو

 تق ال اين ام اًذِإ اَيَلاَو 000
 00 ةمالعلا هلوأ هيلث ام لَ

 ىذلا فرحلا ىلوتو ءايلا فذحتف «ناذللا .«ىذلا» هينثت ىف لوقت كنأ :ىنعي

 امهيلت . ابصنو اًدج ءايلاو اعفر فلألا ىهو ةينثتلا ةمالع 2(لاذلا) وهو ءايلا هيلت

 .ةروسكم نون

 ام ةينثتلا ةمالع ىلوتو اًضيأ ءايلا فذحتف (ناتللا :ىتلا) ةينثت ىف لوقتو

 :لاقيف .اههيف ءايلا تابثإ سايقلا ناكو ءركذملا ىف امك ءاتلا "”ىهو) اهلبق

 :بلاغلا ريغ نم بحأو دوك :ىنمتلا ديفي ام دعب اهعوقو بلاغلاو )١(

 قنحملا ظيغملا وهو ىتفلا نم ٠١ امبرو تننم ول كرض ناك ام
 ب (9) . 95 ةرقبلا ةروس ()

 وحنلا ىف ةمئالا دحأ ناك «ىزيربتلا بيطخلا نبا ايركز وبأ دمحم نب ىلع نب ىيحي :وه (4)

 ريغو «ىفاوقلاو ضورعلا يف ىفاكلاو «عمللا حرش :هفيناصت نمو .بدألاو ةغللاو

 ةنس ىلوالا ىدامج ىف دادغب ىف ةأجف تامو «ةئامعبرأو نيرشعو ىدحإ ةنس دلو «كلذ

 . ةثئامسمخو نيتنث

 .(لادلا) ج ىفو ب ل (5) .ج قلق (6)

 .(وهو) ج ءأ ىفو ب (0

 فلا مجرب



 (ناّيجشلا» صوقنملا نم هوحنو «ىجّشلا» ةينثت ىف لاقي امك «نايتللاو نايذللا»

 «كيرحتلا ىف ظح ؛'"امهئايل) نكي مل نيينبم اناك امل «ىتلاو ىئذلا» نأ الإ

 ش ْ وس اس سوس ىلع يف كال

 . همالم الف ددشت نإ نونلاو :هلوقو

 ناذللا» :لوقتف «ىتلاو ىذلا» ةينثت ىف نونلا ديدشت زاومج ىلإ ةراشإ

 «نويرصبلا هعنمف ءايلا عم امأو «هزاوج ىلع قفتم فلألا عم وهو «نانللاو

 04 انألضأ نيذّللا انرأ انبر ف 010 ريثك نيا ةءارقل حيحصلا وهو «نويفوكلا هزاجأو

 ش 3 .- ديدشتلاب -

 :قدررفلا لوقك نونلا فذح ىهو ةثلاث ةغل «ىتلاو ىذلا» ةينثت ىف

 (؟الالغألا اككفو كولملا الق اذّللا ىَمَع نإ بْيَلُك ىتبأ

 .(امهل) ب ىفو ج ك )١(

 مامإ ناك « عبسلا تاءارقلا باحصأ دحأ .ىكملا ورمع نب ريثك نب هللا دبع دبعم وبأ :وه (؟0) ش

 املاع ناكو «نيعبرأو سمخ ةئس ةكمب دلو .عزانم اهيف هعزاني مل ةكمب ةءارقلا ىف سانلا
 ءىراصنالا بويأ ابأو ريبزلا نب هللا دبع ةباحصلا نم ىقل .اهوفم اغيلب احيصف ةيبرعلاب
 يفوت ىتح ةكمب ةءارقلا ىف هيلع عمجملا مامإلا لزي ملو ءمهنع هللا ىضر كلام نب سنأو
 | .ها١ ةنس

 ) )6تلصف ةروس 759. ٠ ٠

 بابعلا ىف ىناغاصلا هبسنو ءريرج ىلع رخفي - هريغو ىرشخمزلا هلاق - قدزرفلل وه (5)

 .لماكلا نم وهو .اريرج وجهي لطخألا ىلإ
 ورمعو «ليبحرش لتاق شنح وبأ :امهب دارملا ليق :«ىمع» ءريزج ةليبق «بيلك ونئب» : حرشلا

 .ةبقرلا ىف لعجي.ىذلا ديدحلا وهو لغ عمج «لالغالاو» .دنه نب ورمع لتاق موثلك نبا

 ىرسألا اصلخو نيميظع نيكلم التق هيمع نأو .ناعجش هموق نأب ريرج ىلع رختفي : ىنعملا
 . مهلالغأ نم

 ؛نإ» هيلإ فاضم «بيلك» فاضم هنأل بوصنم ىدانم ىنبو ءادنلل ةزمهلا «ىنبأ» : بارعإلا

 تطقس ملكتملا ءاي ىلإ فيضأ املف ىل نيمع هلصأو نإ مسا «ىمع» بصنو ديكوت فرح

 - «كولملا» هلعاف نينثالا فلأو ضام لعف «التق» نإ ربخ لوصوم مسا ؛اذللا» ةينثتلا نون

 قرح و



 :رخآلا لوقو

 ريك ممَص هل خف ليقل ميمت تدّلو ول اللا امه

 ةرورضل ءانخللا امه» :هلوق نم نونلا فذح نأ :ليهستلا حرش ىف ركذو

 .اهفذحو ؟'"(اهنون) تابثإ روجي لاق هنإف «ليهستلا ىف ال فلاخم وهو رعشلا

 هلثمو «ةلصلا ريصقت ةينثتلا نون فذح بابسأ نم نأ كلذ لبق هيف ركذ دقو

 :هلوقب حرشلا ىف

 الالغالا اَكَكَفَو كولملا التق  اذّللا ىمع ّنِإ ٍبيَلُك ىتَبأ

 هلعافو لعف اككف ةفطاع واولا «اككفو» لوصوملا ةلص اهل لحم ال ةلمجلاو هب لوعفم -

 .اهلبق ام ىلع فطع ةلمجلاو هب لوعفم «الالغأالا»

 ىنب .ةغل وهو. كولملا التق ناذللا هلصأ ذإ افيفخت ناذللا نون فذح ثيح ؛اذللا» ىف :دهاشلا

 . ةعيبر ىنب ضعبو بعك نب ثرحلا
 ١” ص ىطويسلاو ؛ىبودنسلاو «دوادو 44/١« ماشه نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 دهاشلاو ”١165/7 لصفملا حرش ىف شيعي نباو - 44/١ عماوهلا عمه ىف هركذ اضيأو -

 .460ص ١ج هيوبيس باتكو «بدألا ةنازخ ىف 69

 ربكل ىنارصنلا لطخألاب بقليو «تلصلا نب ثوغ نب ثايغ همساو لطخألا وه :هلئاق )١(

 .زجرلا نم وهو . هنذأ

 رخف) ىوريو - ةحوتفملا ةلمهملا داصلاب «ميمص» ءدأ نب رم نب ميمت مهو ةليبق ٍهق ؟ميمت) : حرشلا

 .مهل لماش رخف :ىأ (ميمع مهل
 .صلاخلا رخفلا مهل ناكل ميمت امهتدلو ول ناتأرملا امه :ىنعملا

 :هريدقت فوذحم اهفوصوم ةفص ىهو ناتللا هلصأو أدتبملا ربخ «اتللا» أدتبم «امه» :بارعإلا

 ول ةلمجو طرشلا لعف هلعاف «ميمت» ضام لعف «تدلو» طرشلل «ول» نانللا ناتأرملا امه

 تدلو ىف لعفلا ثنأ امنإو امهتدلو ول هريدقت فوذحم دئاعلاو لوصوملا ةلص ميمت تدلو

 .طرشلا باوج «ليقل» ةليبق اميمت نأل

 ربخ عفر لحم ىف رورجمو راج «مهل» هل ةفص «ميمص» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم (رخف»
 .لوقلل الوقم تعقو ةلمجلاو .فوصوملاو ةفصلا نيب ضرتعم وهو أدتبملا

 . ةعيبر ضعبو ثراحلا ىنب ةغل هذهو «ناتللا لصاألاو نونلا فذح ثيح ةاتللا» ىف :دهاشلا

 اضيأو - ٠١ ص ىطويسلاو ىبودنسلاو ١/ ٠١, ماشه نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 .بدألا ةنازخ ىف 5755 دهاشلاو - 54/١ عماوهلا عمه ىف هركذ

 .(هنون) ب ىفو - ج ءأ(0)

1 
 مسير رش هم قيحأ



 .ةعيبر ضعبو بعك نب ثراحلا ىنب ةغل نونلا هله فذح نأ هريغ ركذ دقو

 . "7ءاللاو فلألا فذحب «ناذل» :ىهو ةعبار ةغل ليهستلا ىف ركذو
 # م ثئ 8

 اًضيأ اش نينو نيد نم نونلاو :هلوقو

 .قافتاب فلألا عم اضيأ ددشت دق ةراشإلا مسا ةينثت ىف, نونلا نأ ىنعي

 ىلع ءايلا عمو 29«ناناهرب كلناذن» (©ورمع ىنأو ريثك نبا ةءارق هتمو

 ."”مدقت امك 1 لا

 1 2 1 ب .٠ ءءء 0 5 1 .٠

 ءايلا نع ضيوعستلا هب دصسق «نيتللاو نيذللا» ىف نوتلا ديدشت نأ :ىنعي

 فلألا نع ضوع (نيتو نيذ) ىف ديدشتل دلاو .مدقت امك سايق ريغ ىلع ةفوذحملا

 هيلإ بهذ ام اذه .روصقملا فلأ تتبث امك تبثت تبث نأ اهقج نإف اتاوذ) نم ةفوذحملا

1 0 . 

 .دعبلا ىلع اليلد «كتانا ىف نونا ديدشت لعج نم بهذ مدقتو

 ىلع برقلا : ةلاح ىف "ون نيذ) يف ديدشتلا داوج لدي الل ةثأبأ بيجأو

 .ىيعا لح ىف اج لك لاح ىف ءىش

 1 .(ناذلو ىذل لاقي دقو) 0 ليهستلا ىف لاق )١(

 «عبسلا تاءارقلا باحصأ دحأ .ىرصبلا ىنزاملا رامع نب ءالعلا نب نايز ورمعوبأ :وه (؟)

 وبأ :هتءارقل اطبض هعابتأ رثكأ نمو «ةقثلاو قدصلا عم ةيبرعلاو نآرقلاب سانلا ملعأ ناك
 هتقلحو هيلع فوكع سانلاو نسحلا هب رم ,.ىوحنلا ىديزيلاب فورعملا ىيحي نب دمحم

 ملعب دطوي مل زع لك .ابابرأ اونوكي نأ ءاملعلا تداك دقل .هللا الإ هلإ ال .لاقف ةرفاوتم

 .ه64١ ةنس نيرثكألا لوق ىف ورمع وبأ ىفوتو ؛لوثي لذ  ىلإف

 .ديدشتلاب «نيتام يتنبا ىدحإ» ئرق قد

 ب أ 00

 ففي



 هسومعما ٠ ع يب, 7 10
 اَقلطم نيذلا ىلألا ىلا عْمج :لاقف عمدللا ىلإ لقتنا مث

 وه امنإو زوجت اعمج هتيمستو «ىلألا» امهدحأ :ناعمج هل ىذلا نأ :ىنعي

 . عمج مسا

 :هلوق ىف نارمألا عمتجا دقو «ليلق وهو ثنؤملل ىلألا دري دقو

 .٠ 2 .٠ سه ل 2-0 م هل

 (لبقلا [دحلاك عورلا موي نهار ىلألا ىلع نوُمئلَتسي ىلالا ىلبتو

 عمجلاب ةهباشملا ةقالعل ةراعتسمالاب وأ ءىذلا عمج مسا :ريدقتلاو .فذحلاب راجم :يأ (0)
 ها .روجي ال ذئنيحو ىوغللا هانعمب عمجلا عمجت مت نأ كلو ءددعتلا لك ةدافإ ىف ىقيقحلا

 .7١؟١/6 نابص

 . ليوطلا نم ةبمال ةديصق نم «ىلذهلا دلاخ نب دليوخ ٍبيؤذ وبأ هلئاق (1)
 ىلبث امو بوُطُخْلا اَيلْبتف ايدق نبش تلت دق ب بوُطخ كلَتَق :هلبقو
 «انيلبت» « مهب تعتمتس تعتمتسا «انبابش تلمت» ",ميظعلا رمألا وهو بطخ عمج «بوطخملا» :حرششلا

 فوذخلا :«عورلا موي» .عردلا ىهو ةمأللا سبل اذإ . لجرلا مالتسا نم «نومئلتسي» ءانيئفت

 - ةأدح عمج - لاذلا حتفو اهوحتف امبرو ءاحلارسكب «إدحلا» «برحلا موي هب دارأو «عزفلاو

 نوكسو فاقلا مضب «لبقلا» .لويخلا اهب دارأو فورعم رئاط وهو - بنعو ةبنع نروب
 وهو اهعيمج ءابلاو فاقلا حتفب «لبقلاو «لبقلا اهنيع ىف ىتلا ىهو «ءالبق عمج - ءابلا

 .روحلا
 اننيب نم ىلبتو اهيلبن امو نونملا انيلبتف انبابشب تعتمت دق نامزلاو رهدلا ثداوح نإ : ىنعملا

 .اهتفخو اهتعرس ىف |دحلاك برحلا موي اهارت ىتلا لويخلا قوف ةلتاقملاو نيعرادلا
 ىنعمب لوصوم مسا «ىلألا» هيف ارتتسم بوطخلا ريمض هلعاف عراضم لعف «ىلبت» : بارعإلا

 .ىلبتل هب لوعفم نيذلا
 رورجمو راج «ىلالا ىلع» لوصوملا ةلص اهل لحم ال لعافو لعف نم ةلمسج «نومئلتسي#

 ريمض هلعاف عراضم لعف «نهارت» الوعفم عقاولا لوصوملا مسالا نم لاح فوذحمب قلعتم

 «عورلا» ىرتب قلعتم نامر فرظ «موي» ىرتل لوعفم نه .ابوجو هيف ارتتسم بطاخملا
 رورجملا ىلالا نم لاح فوذحمب قلعتم وأ ىرتب قلعتسم رورجمو راج ؛!دحلاك» هيلإ فاضم
 ةفص ؛«لبقلا» لوصوملا ةلص اهل لحم ال هب قلعت امو هلعافو ىرت نم ةلمجلاو .ىلعب

 .ادحلل
 ىلوألا ةرملا ىف «ىلألا» ظفل لمعتسا ثيح «نهارت ىلألا» و ««نومئلتسي ىلألا» ىف :دهاشلا

 ىف هلمعتساو ءواولا وهو «نومئلتسي» ىف روكذلا ةعامج ريمض ليلدب .ركذملا عمج ىف
 .نه :وهو «نهارت١ ىف ثانإلا ةعامج ريمض ليلدب ثنؤملا عمج ىف ةيناثلا ةرملا

 ىنومشأالاو دوادو ١/ 8١ ليقع نباو "4ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .87 ١/ عماوهلا عمه ىف هركذ اضيأو 7 ١ ص ىطويسلاو ١/:,
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 .:ريثك لوق هنمو دملاب «ءالأألا» لاقي دقو

 «(هلاَقص اَمْوَي نقلا داجأ فويس ١ مُهناك ءالالا مشل ُهَّللا ىبأ

 .ريغتي الف ىنبم هنأل ءارجو ابصنو اغفر :ىأ اقلطم «نيذلا» رخآلاو

 ملعلا ىل ىلوأب صوصخم هنأل ءروجت اضيأ هيف «نسيذلا» ىلع ىلع عمجلا قالطإو

 . مدققت دقو "نيلاعلاك وهف ''”(ملع ىذلاو)

 نأل تبرعأ «ىتلاو ىذلا» ةينثتو ةراشإلا مسا ةينثت نأ مدقت دق :تلق نإف

 نأ ؟«نيذلا» برعأ الهف .فرحلا هبش (؟9(تضراغف) ٠ ءامسالا صاوخ نم ةينثتلا

 . ؟ةينثتلاك ءانسألا صاوخ نم عمجلا

 ىزعلا دبع نب سايإ نب صفنح نب ليمج تنب ةزع بحاص نمحرلا دبع ني ريثكل :وه (1)
 نم وهو .ةنئيدملاب ةثامو سمخ ةئس ىفوت . بلاط ىبأ لآل بضعسلا ريثك ايضفار .ناكو

 .ليوطلا نم ةيثئاه ةديصق .

 ءمشأ عمج - ميملا ديدشتو نشلا مضب «مشلل» عانتمالا دشأ ونهو .ءابإلا نم «ىبا» :حرشلا

 امم كلذو 520 ءاوتسا عم فنالا بصق ىف عافنإا وهو.- نيتحتسفب - ممشلا نم ذوخأم

 هعمجو دادحلا - ءايلا نوكسو فاقلا حتفب - «نيقلا» + فكحأا «داجا» .برعلا هب حدتمب

 :روظنم نبا لاق «ىتنعمو انزو ءاللا - ةفقخملا فاقلا حتفو داصلا رسكب «اهلاقص» ؛نويق

 ١02 02 .ءالخلا لقصلا
 راج «مشلل» صئاقنلا لعف هللا ىبأ :ىأ فوذحم ٠ لوعفللاو لعافو لف «هللا ىباد : بارعإلا

 ىف رسكلا ىلع ىنبم مشلل ةفص نيذلا ىنعمب لوصوم مسا: 6ءالألا) ئبأب قلعتم رورجمو
 ربخ «فويس» همسا مشلا ىلإ دئاعلا ريمضلاو بصنو هيبشت فرح :نأك «مهنأك» رج لحم

 «اهلاقص» داجأل لومعم نامز فرظ «اموي» داجأ لعاق «نيقلا» ضام لغف «داجأ» نأك

 هب قلعت امو هلعافو داجأ ةلمجو .هيلإ فاضم فويسلا ىلإ دئاعلا ريمضلاو داجأل لوعفم

 .لوصوملا ةلص اهل لحم ال اهربخو اهمساو نأك ةلمجو .فويسل ةفص عفر لحم ىف
 ىف عقاولا روكذلا ةعامج ريمض ليلدب «نيذلا» ناكم هلمعتسا .ثيح .«ءالألا» ىف :دهاشلا

 .هيلإ ادئاع «مهنأك» :هلوق

 ١١؟ص بهذلا روذش ىف ماشه نباو 58/١ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 417/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو
 .هريغو لقاعلا يف «ماعا َج 3 فشإ

 مسا نيذلا نوكيف :ئأ .مهريسغلو مهل درفملا مومعو ءالقعلاب عمسملا صاصتخا ىف :ىأ (")

 ش . 156/1 نابص ها: .نيملاعلاك عمج .

 .ةتسفدف) جانأ ىفو ب (40



 ("'«ررقت» امك ةدحاو نم صخأ هنوكل عومجلا ننس ىلع رجي مل ل :تلق

 . هثانب ىلع ىقبف «هيف 2"”(ةيعمجلا ىنعم) ربتعت مل

 «ىجّشلاب هبش «نيذلاو ىذلا» ىفف لاح لك ىلعو : ليهستلا حرش ىف لاق

 بارعإ كرت ىلع برعلا عمجت مت مل كلذلف «ىنعملا ضعبو ظفللا ىف «نييسجسشلاو

 نيذلا ىلع اونمآ نرثللا ربا : نولوقيف .روهشم "”ليذه ةغل ىف هبارعإ لب نيذلا

 اهلقنو :تلق .اَنَطَن امر واولاب مهضْعَبو :هلوقب راشأ ةغللا هذه ىلإو «اورفك

 . ليقع نع مهضعب

 :هيبنق
 مسالا لوطل هنو فذحو ليذه ةغلو ةروهشلملا تاغل عبرأ «نيذلا» ىف

 :رعاشلا لوق اودشنأو ةيراغملا ركذ اذكه ءاقلطم ةلصلاب

 سا © ثا ع عع هع م - هه 2 2

 (*”دلاخ مأ اي ٍموقلا لك موقلا مه مهؤامد جلفب تناح ىذلا نإو

 .(مدقت) ب ىفو ج ء(١)

 .جاءب قفقز

 ناسللا ذخأ اهنعو ؛ىوغللا عضولا ىف تمهسأ ىتلا ةيناطحقلا ةيبرغلا لئابقلا نم :ليذه ()

 .اروهشم ارعاش نيعبس نم رثكأ اهيف ناكو «ىبرعلا
 .نكمتم نسحم ىمالسإ رعاش وهو ءهمأ - ىازلاب - ةليمزو .ةليمز نب بهشألا :هلئاق (5)

 . ليوطلا نم تيبلاو
 - ءاحلا حتفب - نيحلا نم .تكله :ىأ :تناح ىلألا نإو ىوريو «تناح ىذلا نإو» :حرشلا

 وهو - ةبرضو ةرصبلا نيب عضوم - ماللا نوكسو - ءافلا حتفب - «جلفب» «كالهلا وهو
 «جالفألا جلف ىمستو «نميلا ضرأب ةنيدم ىهف ماللا كيرحتب - ةجلف امأو «فورعم

 . مهسوفن «مهؤامد»
 ضام لعف «تناح» نإ مسا «ىذلا» بصنو ديكوت فرح نإو فطعلل واولا «نإو» : بارعإلا

 ةلمجلاو ءهيلإ فاضمو لعاف «مهؤامد» لعفلاب قلعتم رورجمو راج «جلفب» ثينأتلل ءاتلاو

 ءانثلاو حدملا لجأل ديكأت «لك» هربخ «موقلا» أدتبم «مه) لوصوملا ةلص اهل لحم ال

 ىدانم مأو ءادن فرج اي «مأ ايد نإ ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو ءهيلإ فاضم ةموقلا»

 .هيلإ فاضم «دلاخ» بوصنم

 كلذو تناح نيذلا نإو :هلصأ ذإ نيذلا نم نونلا رعاشلا فذح ثيح «ىذلا» :دهاشلا
 ةيفختلل

 ىف درو هنأو «ةرورضلل جاتحي الف ليذه ةغل هذه :تلقو .ةرورضلل نونلا فذح نإ :ليقو

 ١ .(اوضاخ ىذلاك متضخو) ىلاعت لاق .نآرقلا

 2 : فين



 هيفو ءاريثك صيصخت ريغ ىف « ىذلا» هنع ىنغيو :لاقسف فنضملا لصفو
 ال فلاخم «"”وه» :ليق ”(و) ةرورض هنأ ىلع تيبلا دشنأو ه 2'”اليلق ةرورضلل
 ةفاضإلل 2؟«نونلا» طقستو :لاقف ابابسأ نونلا فذحل ركذ .هنإف .4ليهستلا لوأ هركذ

 ه (”ةلص ريصقتلو ةرورضللو

 «ىذلا» نأ هانعم .ىذلا هنع ىنغيو :هلوق نإف .هل فلاخم ريغ وه :تلق

 .هنون تفذخ عمج هنأ ال «غمج نع هب ربعي دق ظفللا درفملا

 ربعي نأ راج "2(صيصخت) ىذلاب دصقي مل اذإو :حرشلا ىف هلوق ىرت الأ
 . «نم» ىلع المح عمج نع هب

 «عمجلا نع هب ربع ادرفم نوكي نأل لمتحمف «تناحت ىلا "”نإو) ءامأو
 ' :هلون تفذح اعمج نوكي نأو

 تعمس :ورمع وبأ لاق «نيذل» لاقيف .ماللاو فلالا .فذح :ةعبارلا ةغللاو

 .ماللا فيفختب ؟9«نيذل طارص» ”(أرقي) ايبارعأ

 .اعمج ْدَق ىَنلا ءاللاو تاللاب :لاقف ثنؤملا عمج ىلإ لقتنا مث

 ءايلا تابثإ :ناتغل هيفو (تاللا) ""!(امهدحأ) :ناعمج اهل (ىتلا) نأ ىنعي

 ْ .اهفذحو

 2165/8 لصفملا حرش ىف شيعي نباو 2175/١ ىنغملا ىف ماشه نسبا هركذ :هعضاوم -
 هيوبيس باتكو بدالا ةنازخس ىف 277 مقر دهاشلاو ؛. ١ عياوسهلا عمه ىف ىطويسلاو

 اص ليهصلا ()

 ج 0

 .(اذه) ب ىفو َج 5 رف

 : ,أ ةخسن ىف (5)

 . ىتثملا بارعإ يف ١7 ص ليهستلا (5)

 .(صصخم) ج ءأ ىفو ب ()

 3 با (0)

 :(لوقي) ب أ ىفو ج ()

 , ١ ةحتافلا ةروس (9)

 .اامهلحا) جا ىفو ب ك(٠ (



 .اهفذحو ءايلا تابثإ :اضيأ ناتغل هيفو «ىتاللا» ىرخألاو

 دملاب (ءاوللاو) اهفذحو ءايلا تابثإب «ىتاوللا» اهنم رخأ عومج «ىتللو»
 بارعإ ابرعمو )1(2١7 رسكلا ىلع اينبم «تاءاللاو» ءرصقلاب «اللاو» رصقلاب (اوللاو)

 ."”عومج ءامسأ ىه امنإو .ةيقيقح عومجب هذه تسيلو تاللوأ

 (نيذلا) نأ حيحصلا :لاق عومجلا هذه ىف "”(ليصفت) ليهستلا حرش ىفو

 «ىتاللا» فدارم «ىئاللا» عمج «تاءاللا» نأو لقعي نم هب داري (ىذلا) عمج

 ىداهلا ىف مهلوق دح ىلع «ىئاللاو ىتالل» ناعمج «ىئاوللا» و «ىتاوللا» كلذكو

 . ىداوهلا - قنعلا وهو -

 ةينبأ نم ءانب ىلع سيل هنأل «عمجلل امسا نوكي نأ لمتحيف «ىتاللا» امأو

 .«ىتلا» (فورح (؟ىنعم) نمضتم هنأل اعمج نوكي نأ لمتحيو  عمجلا

 افلاخبم هنوك «ايتللا» ىف رقتفا امك . عومجلا) ةينبأل افلاخم هنوك رقتفيو

 ش . (ريغصتلا 2*«ةينبأل

 . ءامساف عمج ىلع ةلادلا تالوصوملا نم امهريغو «ىلألاو ىتاللا» امأو
 ْ . عومج

 .ءايلاو ءاتلا اوفذحف :«ىتاوللاو ىتاللا» امهلصأ «اوللاو اللا» نأ ركذو

 مث ىتاللا ءاللا ىفو ءاوللا اوللا ىف لصألا نأ ىدنع رهظألاو :لاق

 : هلوق وحن ىلإ اهب ريشي .اعقآو رْزت نيذلاك ىءالّلاو :هلوقو . ”(ارصق)

 «روجسحلا اوُدَهَم دق ءاللا انيلع ش هنم نم انؤابآ امف

 .ج ب(

 58/١". ىنومشالا عجار (؟)

 .ج أ 9

.1)5( 

.1)0( 

 .(اورصق) ج ءأ ىفو ب (0)

 .رفاولا نم وهو - ءارفلا هدشنأو ميلس ىنب نم لجر هلئاق (0)

 ىلإ عجري «هنم» ىف ة ريمضلاو معنأ اذإ اًنم هيلع نم مهلوق نم ليضفت لعفأ «نمأ» :حرشلا

 اهحالصإو اهتيوست :ىأ رومآلا ديهمت نم - نزولل ءاهلا فيفختب - «اودهم» هلبق حودمملا
 - .اهرسكو ءاحلا حتفب هرجّحو ناسنإلا رجحو رجح عمج «روجحلا»

 م ةغي



 .مدقت امك ثنؤملل نوكي نأ هيف لصألاو «نينذلا ىنعمب-ءاللا» لمعتساف

 :هيبنت

 نيذلا تبرعأ امك هبرعت ليذهو اقلطم «نيئاللا» اًضيأ © ىذلا» عومج نم
 .«نيذلا» فدارم «ىتاللا» عمج «نيئاللا» نأ ليهستلا حرش ىف ركذ دق (و)

 : هلوقب تالوصوملا نم ىرحتأ ظافلا ىلإ راشأ مث
 ركذ ام ىواست لآو امو نمو: ش

 امهتينثتو «ىتلا»و «ىذلا» ىنعمب لمعتست ؟7(ءامسسألا) هذه نأ ىنعي

 .امهعمجو

 هلوقك هتلزنم لزنمل وأ 55 عمتسي نم . مهنمو» وحن لقعي نمل «نمف»
 نع ربصعف "74هل بيجتسي أل نم هللا نود نم وعدي نمم لضأ نمو ) : ىلاعت

 هّللا نأ رت ملأ )» ىلاعت هلوقك هب طلتخلل وأ «لقاعلا ةلزنم اهليزتتل نمي مانصألا

 رثككأب دهملاك انل مهروجح اولعجو انرمأ اودهمو اننأش اوحلصأ نيذلا انوابآ سبل : : ىنعملا -

 . حودمملا اذه نم انيلع ًانانتما
 فاضم ريمضلاو ةمضلاب عوفرم آدتبم وأ ام مسا ءانؤابآ» ةيميقت وأ ةيراجح :ةيفان: :ام :بارعإلا

 نم ةبلتجملا ةكرحلا تنعنم دقو ادتبلا ربخ وأ ةيفاثلا ام ربخ :نمأ: . ةدئاز ءابلا «نمأب)» هيلإ

 .هنم» بارعإلا نم ةسلكلا عقوم اهيضنقي ىتلا ةككرحلا روهظ نم دئازلا رسملا فرح لجا

 ىنيم ىنبم ءابآل تعن لوصوم مسا «ءاللا» هلوقو نمأ هلوقب قلعتم رورجمو' راج امهالك «انيلع

 هب لوعفم «اروجحلا» لعافو لعف «اودهم» قيقحت فرح ؛«دق» عفر لحم ىف رسكلا ىلع
 .لوصوملا ةلص اهل لحم ال لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمنجلاو . قالطإلل فلألاو

 رثكألاو نيذلا ىنعمب ىذلا عمج ركذملا ةعامج ىلع ءاللا رعاشلا قلطأ «ءاللا» ىف :دهاشلا

 ليقع نباو 35/١ ماشه نباو 0” غ ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارسش نم هركذ :هعضاوم

 (١).7؟ص ىدوكملاو ١7ص ىطويسلاو 54/١ ىنومشألاو ءدوادو « ىيودنسلاو فكرا

 جا مب

 .«ءايشألا) ب ىفو ج ءأ (1)

 هن ماعنالا ة ةروس قفز

 .86 فاقحألا ة ةروس فرق
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 نّم مهنمو )» :وحن هب نردتقمل وأ "74 ضرألا يف نمو تاومّسلا يف نم هَل دجسُي

 لصف اميف لقعي نم هنارتقال «لقعي ال ام ىلع «نم» عقو وأ ©”4 عبرأ ئلع يشمي

 . نمي

 زاجأو "74 قلخي ال نمُك قلي نِمُفَأ 9 ىلاعت هلوقك : ليهستلا حرش ىف لاق
 .هيف ةجح ال امب لدتساو ءطرش الب , ' (لقعي) ال ام ىلع «نم» عوقو برطق

 وحن لقعي نم ةفصل را 0 نو امو مك لاو ف رح لقعي ل ال هادو

 (04 ءاستلا نم مكل باَط ام اوحكتاق 8 "'(اهينابو ىأ) 204 اهانب امو ءامسلاو

 :لوقتف «هتيناسنإ مدعو هتيناسنإ ردقت احبش ىرت نأ وحن هرمأ مهبمل وأ «بيطلا ىأ

 .'9(كلانه) ام ىنربخأ

 0 14 يطب يف ان ترد ىلإ ١ :ىلاعت هلوق هنمو , ٠ ىثأ

 . لقعلاب فصتي مل ذئئيح لمحلا نأل ؛نم» نود امب ىتأ :هريغ لاقو :تلق

 يف امو تاومّسلا يف ام دحجسي هللو» وحن (17لقعي ال 1©0١2(مع) طلتخل وأ

 :ةيفاكلا ىف لاق 0 ضرألا

 قفّتا امب امهنم ءىجي نأ ىف 2 قّطَت ْنَم ريخ طالتخالا َدنعو

 )١( جحا ةروس ١4.

 .56 رونلا ةروس (0)

 .79 لحنلا ةروس (9)

 .(ملعي) ج ىفو ب ءأ1 (4)

 .5"9 تافاصلا ةروس (6)

 .0 سمشلا ةروس (1)

 .ج أ (0

 7 ءاسنلا ةروس (4)

 .(كاه) ج ءب ىفو ل (9)

 .76 نارمع لآ ةروس )٠١(

 .(نمب) ب ىفو ج ء )١١(

 . ١71/١ نابص ها هريغب لقاعلا طالتخا لاح ىف :ىأ (١؟)

 .49 لحنلا ةروس )١1(

 22 3 رو



 هام) عوقو .مهقفاو نمو (7فورخ نباو هيوتسرد نباو .ةديبع وبأ راجأو

 اهلوأت رهاوظب اولدتساو «هيوبيس ىلإ فورخ نبا هبسنو::«لقسعي نم داحآ ىلع
 1 . فنصملا مهقفاوو فلاخملا

 ةلئاسم ْ ٠

 هللا للضُي نم 8 وحن ةيطرشو «تركذ دقو ةلوضوم ماسقأ ةعبزأ اهل «نم» 3
 ةركنو "74 هنذإب لإ هدنع عفشي يذلا اذ نم» وحن ةيماهفتساو "4 هل يداه الف

 (!!(عقت نأ) الإ ةلوصوم ةركن «نم» لمعتست ل برعلا نأ ىئاسكلا معزو

 :هلوق ىف «بر» دعب اهعوقوك ةركنلاب صتخي عضوم ىف
2 

 «نيمأ ريغ بيغلاب نمتؤمو حصان كل هشتغت نم بر الأ

 ىف امامإ ناك ىسلدنألا ىوحنلا فورخخ نب فسوي نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ :وه )١(
 مسقي اطايخ ناكو .بدخلاب فورعملا ىراصنألا رهاط نب دمحم نع وحنلا ذخأ «ةيبرعلا

 ؛هيوبيس حرشو «ىجاجزلل لمجلا حرش هفيناصت نمو هذاتسأ نيبو هنيب نيفصن هبسكي ام
 .اماع نينامثو ةسمخ نع ةئامتسو تس ه0 ةئس ةيليبشإب ىفوتو

 1١845. فارعألا ةروس (؟)

 . .75808 ةرقبلا ةروس (”*)

 .ب(:)

 ل ص اج نم ثحبلابو - لئاق ىلإ ملعألا هبسني ملو (١711ص ١ج) هيوسيس دهاوش ن تيبلا اذه (6)
 . هلئاق ىلع رثعأ

 .احصان انيمأ هارت «نمتّوم١ ؛ةعيدخلاو شغلا هب نظت «هشتغت» :حرشلا
 .هب قثيو هنمأي ناسنإ هعدخيو هشغي دقو «شغلا هب نظي ناسنإ هالوتيو ناسنإلا حصني دق :ىنعملا

 نوكسلا ىلع ىنبم أدتبم ةركن «نم» دئازلاب هيبش رج فرح «بر» حاتفتسا ةادأ :الأ : بارعإلا

 رورجمو راج «كل» ادتبم اهنأل اضيأ نمل ةفص عفر لحم ىف وأ برب اهرجل ةاعارم نمل ةفص

 أدتبملا ربخف هيلعو نمل ةيناث ةفص هنإ :لاقو ارورجم ملعألا هاور «حصان» حصانب قلعتم
 عفر نسحألا نأ ىدنعو .دوجوم اشاغ هنظت كل حصان ناسنإ بر :ريدقتلاو فوذحم
 أدتبم هنأ ىلع اريدقت عوفرم وهف «نم» ىلع فوطعم «نمتؤمو» أدستبملا ربخخ هنأ ىلع حصان

 هربخو نمتؤمل ةفص هنأ ىلع ملعألا هرج «نيمأ ريغ» نمتؤمب قلعتم رورجمو راج «بيغلاب»

 3ك 500 ِ 1 ٠ ع



 :'"'(رعاشلا) لوق ىف «بر» دعب ةفوصوم ةركن «ام» نوكت امك

 ""لاقعلا لَحك ةَجرَف هَل  رمالا نم سوفثلا هركت ار
 .:رعاشلا لوقب درو

 ""ّنايإ دمحم ىّبنلا بح  انريَغ ْنَم ىلع الْضَق اَنِب ىَنَك

 ليلدلاو «هشتغت» .ةلمجب اهفصوو ةركن نم لمعتسا ثيح «هشتغت نم بر» ىف :دهاشلا -

 .تاركنلا ىلع الإ لخدي
 97/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو ١/ 2/٠ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

. 

 )١(أءب.

 ريمع نب فينح ليقو تلصلا ىبأ نب ةيمأ :ليق تاياور ةدع ىف ىوري تيبلا اذه (؟)

 .فيفخلا نم وهو «رهشأ لوألاو «باذكلا ةمليسم تخأ نيا راهنل :ليقو « ىركشيلا

 نبا لاقو ءديقلا وهو - نيعلا رسكب «لاقعلا» جارفنالا وهو - ءافلا حتفب «ةجرف» :حرشلا

 .ريعبلا هب لقعي ىذلا لبحلا لاقعلا :ريثألا
 .ةبادلا لاقع لحك عيرس لهس جارفنا هل رمألا نم سوفنلا ههركت ءىش بر : ىنعملا

 هركت» أدتسبم ءىش ىنعمب ةركن :ام ؛ةدئازلاب هيبش رجو ليلقت فرح :بر :امبر :بارعإلا

 دهاوشلا ىف تفرع ام ىلع رج وأ عفر لحم ىف ال ةفص ةلمجلاو .لعافو لعف «سوفنلا

 ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج («هل هركتب قلعتم رورجمو راج «رمألا نم» ةقباسلا

 ةيسنجلا لأب ىلحم هنأل رمألل ةفص رج لحم ىف ةلمجلاو رخؤم أدتبم «ةجرف» مدقم
 ىذلا ًادتبملا رب عفر لحم ىف ةلمجلا نأ ىدنعو دحاو ريغ لاق اذك ةركنلا لثم اهلوخدمو

 فاضم لحو ةجرفل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج «لحك» ةفوصوملا «ام» وه

 : . هيلإ فاضم «لاقعلا»و

 .ءىش ىنعمب «ةفوصوم ةركن «ام» تعقو ثيح «هركت امبر» ىف :دهاشلا

 ىطويسلاو :«؟ /7 ىنغملا ىف ماشه نباو ء/٠ ١/ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 . 717١ ص ١ج هيوبيسو «ةنازخلا ىف 04١ دهاشلاو 278/١ عمهلا ىف

 - ىراصنألا كلام نب بعكل ليقو يلي ىبنلا رعاش ىراصنالا تباث نب ناسح :هلئاق ()

 .ج يف لوألا رطشلا ىلع رصتقاو ب «أ ىف هلك تيبلا ركذ دقو . لماكلا نم وهو

 1 .انريغ نم ىلع افرش «ىوريو»
 وه نم ريدقت ىلع عفرلاف .اهرسكو ريغ عفرب - «انريغ نم» هلبق ىوري :ىرمدتلا لاق :حرشلا

 ىف - (نسحأ ىذلا ىلع امامت) ىلاعت هلوق دح ىلع فوذحم دئاعلاو ةلوصوم نمف انريغ

 -  .انريغ ناسنإ :ىأ ءريغب ةلوصوم ةركن «نم» نأ ىلعرجلاو ءنسحأ عفر نم ةءارق

- 
 م فرغت



 «نم» ةدايز زاجأ هنال .ةدئاز تيبلا اذه ىف اهنأ :ىري ئئاسكلا نأب بيجأو
 . "هسا اهنال ءدازت ال اهنأ -:ءاّرفلاو نييزصبلا بهذمو

 :رعاشلا .لوقك .ةفوصوم ةركن نوكت نأ «نم١ ماسقأ ىف ىلع وبأ دازو

22 
 8 0 سم »ع ج

 نالعإو رس ىف وه نم معنو ةمق اة ماعم ةماععم 0000

 ها ةيفلألا حرش ىف مساق مأ نبا هدروأ كلذ ىلعو ةدئاز «نم» نأ ىلع :ىئاسكلا لاقو -
 .5١1ص ىنغملا دهاوش حرش

 . ائيلإ هترجهو انايإ ىبتلا بح انَريغ نم ىلع الضف انافك :ىنعملا
 «ةدئاز هيف ءابلاو هلوعفم «انب# صضام لعف ىفكو هلبق ام ىلع ةيفطاع ءافلا ىفكف» :بارعإلا

 . لحملا ىلع لامتشا لدب ىبنلا بح :هلوقو «لعافلا ىف ةدئار ةكيبلا ىف ءابلا نإ :لاقيو
 :ريدقتلاو انريغ اهتفصو ةفوصوم ةركن ؟نم» رج فرح ىلع ءانريغ نم ىلع» زييمت «الضف»

 «ىبنلا» ىفكل لعاف «بح» انريغ وه نم ىلع ردقت انريغ عفر ةبياورو انريغ موق ىلع
 ىلإ فاضم ردصم وهو بح لوعفم ءانايإ» ىبنلا نم نايب فطع «دمحم# ةلعاف هيلإ فاضم
 ١ 0 . هلعاف

 .ةدئار وأ ةفوصوم ةركن امإ انه «نم» نإف «انريغ نم ىلع١» ىف :دهاشلا
 دهاشلاو 17/4 لصفملا حرش ىف شيعي نباو ٠١١/١ ىنغملا ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم

 .؟59ص ١ج هيوبيسو 47/١. عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو :بدالا ةنازخ ىف
 .ةيوحنلا دعاوقلل هتفلاخم مدعل بهذملا اذه تيضتراو )١(

 هدشنأ» ىنيعلا لاقو ء«هبسني ملو سوماقلا حرش ىف ىضترملا ديسلا هدشنأ ثيب رجع اذه (؟)

 | :«ةيسني ملو ىلع وبأ
 .طيسبلا نم وهو - هبهاذم تقاض نم اكزم معنو :تيبلا ردصو
 .هيلإ تاحل ىأ نالف ىلإ تأكز نم لعفم - ىازلا نوكسو ميملا متسفب - «أكزم» :حرشلا

 .دنتسملا وأ اجلملا هانعمف

 معن لعافو زييمت بصنلابو معن لعاف عفرلاب أكزم» حدملا ءاشنإل ضام لعف «معن» :بارعإلا
 دنع اهدعب ةلمجلاب ةفوصوم ةركنو كلام نبا دنع لوصوم مسا «نم» رتتسم ريسصض
 ءاتلاو ضام لعف «تقاض» اهيلإ اكزم ةفاضإب رج لحم ىف ىهف لاح ةيأ ىلعو ءشفخألا
 ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو هيلإ فاضم ريمضلاو فاضم لعاف «هبهاذم» ثينأتلل
 معنو ةفطاع واولا «معنو» شفخالا دنع نمل ةفص رج لحم ىفو كلام نبا دنع لوصوملا

 اذه ىلعو زييمت ىهو ةفص ىلإ جانحت ال ةمات ةركن :ليق «نم» حدملا ءاشنإل ضام لعف
 ءاهلعاف عم معن ةلمج هربحخ أدتبم وهو حدملاب صوصخم ؛وه» و رتتسم ريمض معن لعاف
 ىهو لوصوم مسا ىه :ىأ ةصقان ةفرعم «نم» نإ :ليقو ءابوجو فؤذحم ادتبم ربخ وأ
 - بارعأإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو .فوذحم هربخ ادتبم تيبلا ىف :ةوها و معن لغاف

 فرفي



 .ةفوصوم ريغ 2'"(ةركن نوكت ال) اهنأ حيحصلاو

 يف ام "”(دجسي ,هللو» :وحن ةلوصوم ماسقأ ةعبس اهل «ام»و
 ةيماهفتساو (©م هلأ ةملعي ريخ نم اولعفت امو» : :وحن ةيطرش و 74 تاومّسلا

 بجعم امب تررم» :وحن ةفوصوم ة ةركنو 4 ئسوم اي كنيميب كلت امو : : وحن
 ام» :وحن ةفو صوم ريغ ةركنو "”4 ديتع يدل ام اذه لط هنم نوكي نأ نكميو ؟كل
 , ©هيوبيس بهذم ىلع "”بجيعتلا ىف) «ديز نسحأ

 . 9«هفنأ ريصق عدج ام رمأل١ :وحن ةفص وأ

 ىلع ةينبم ةدئاز هوحنو لاثملا اذه ىف «ام» نأ روهشملاو :فنصملا لاق

 «امعن السغ هتلسغ» وحن معن باب ىف كلذو ةمات ةفرعمو «لحملاب قئال فصو

 «نالعإو» ؛وه» هلوق وه ىذلا أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج ؟رس ىف» .لوصوملا ةلص -
 . هيلع فطع

 وبأ برعأو ةفوصوم ريغ ةركن انهه «نم) نأ ىلع وبأ هب دهشتسا 2«نم معنو) ىف : دهاشلا

 ؛وه» :هلوقو زييمت نم ةملكو وه نم وه معنو هريدقت ارتتسم انهه معن لعاف ىلع
 هلوقو ءمعن لعاف لوصوم «نم» :هريغ لاقو .هلبق ام هربخو أدتبم وهف حدملاب صوصخم
 .وه اوه نم معن هريدقت فوذحم رخآ وه ربخو أدتبم «وه»

 ىطويسلاو 017/١ ىتغملا ىف ماشه نباو ١/ 7١ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشالا هركذ :هعضاوم
 ١ .ةنازخلا 751 دهاشلاو 47/١ عمهلا ىف
 .(نوكت ةركن اهنإ) | ىفو ج ءب )١(

 .59 لحنلا ةروس (6)

 جا كل ف

 /1١91. ةرقبلا ةروس (5)

 .77/ هط ةروس (6)

 . 7 ق ةروس (1)
 .با(0)

 .(5519ص ١ج) باتكلا عجار (8)
 ىفو ءاعودجم اريصق تأر امل ءابزلا هتلاق - 7757 مقر 9١ص 7١ج لاثمألا عمجم ىف (9)

 اهايإو ىنعدو ىرهظ برضاو ىفنأ عدجا :ىدع نب ورمعل لاق ريصق ناك - 3١ هص ١ج

 نذإ ىنع لخ :ريصق لاقف ىدنع اقحتسم كلذل تنأ امو لعافب انأ ام :ورمع لاقف
 هرهظب اراثآ رثآو هفنأ ريصق عدجف رصبأ تنأف :ورمع هل لاقف الثم تبهذف .مذ كالخو

 .هفنأ ريصق عدج ام ركل برعلا تلاقف

 ضنا محجر



 (ام» ماسقأ هذهف «'هعن باب ىف ىتأي فالسخ اذه ىفو .لسغل | معن :ىأ

 | . ةيمسالا

 اذه سيلو "”(ةئيهمو ةفاكو) ةيردصمو ةدئازو ةيفان نوكتف :ةيفرحلا امأو
 . ماسقألا هذه ىلع مالكلا طسب عضوم

 ءروهمجلا دنع لوصوم مسا ؟(ىهو) هريغو لقاعلا هيف "”(كرتشي كي) «لأ» و

 . فيرعت فرح اهنأ ىلإ شفخألا بهذو «لوصوم فرح اهنأ ىلا ىنراملا بهذو

 0 ىَقَتما

 نأب درو .«فوذحم فوصوم ىلع دوعي ريمضلا 20(نآب) ىنراكلا“ 2(بهذو)

 :اهنم اذه سيلو ةرورضل الإ اهريغ ىف فذحي ال ©(نالقم) فوصوملا فذحل

 «ميركلا ءاج» :وحن فوصوملا "(نع) اهعم ةفصلا ولخ ناسحتتسا : ىناثلا

 فوصوملا ىلع دمتعت امك هيلع ةفصلا تدمتسعا دق لوصوم مسا ©'"!(اهنأ) الولف

 .فوصوملا نع اهولخ حبقل
 ةلوصوم اهنأ الولف «ىضملا ىنعمب """اهعم) لعافلا مسا لامسعإ :ثلاثلا

 لاخلا ىنعمب لعافلا مسا لامعإ ىف اهقاحل حدقل لعفلا ليوأت ىف اهعم لعافلا مس

 .لابقتسالاو 000

 بصن عضوم يف ةمات ةركن اهنأ اهدحأ لاوقأ ةثالث) 77ص 7ج ىتومشألا لاق - وه فالخلاو )١(

 بهذم رهاظ وهو ءلعافلا ىهو ةمات ةفرعم اهنأ :اهيناثو . . رسضم لعاسفلاو زيبمتلا ىلع

 لعفلا عم ةبكرم ام نأ :اهئلاثو .ءارفلا لوق وهو ىسرافلاو جارسلا نباو دربملا نع لقنو «هيوبيس

 معن : 7١ص ليهستلا ىف لاقو ها (ءارفلا هزاجأو موق هب لاقو . . بارعإلا نم اهل عضوم الو

 ..(ةمات ةفرعم «ام») سئبو

 ْ .ج (0

 .ج ب (5)

 ج «أ(2)

 .(باجأ) ج أ ىفو ب (6)

 .(ىلإ) ب ىفو َج . ()

 .(نطاوم) ب ىفو ج ءأ (0

 .(زاوج ولخخ ناسحتسا) ب ىفو ج ءأ (4)

 .(ىلع) أ ىفو (نم) ب ىفو ج (9)

 .(هنأ)أ ىفو «س )٠١(

 .ج )1١( .جءأ(0)



 عم هل لمع ال لعافلا مسا نأ ىلإ بهذف ءشفخألا كلذ مزتلا دقو :تلق

 . ")هباب ىف هنايب ىتأيسو «لأ»

 . 9هتموكح ىضرتلا :وحن لعفلا ىلع اهلوخد :عبارلا

 . مسالاب ةصتخم قرا

 تررم) :وحن اهاطختي لماعلا نأب اهتيفرح ىلع هقفاو نمو ىنزاملا لدتساو

 اهل ناكل امسا تناك ولو «لأل عضوم الو «براض» ""وه» رورجملاف (براضلاب

 . بارعإلا عضوم

 ولف «مئاقلا ءاج» كلوق فرح ماللاو فلألا نأ ىلع ليلدلا :نيبولشلا لاق

 لمهم ريدقتلا اذه ىلع هنأل «ءانبلا «مئاق» «قحتساو العاف ”(تناكل) امسا تناك

 .لوصوملا لماع اهيلع طلسي ال ةلصلاو ةلص 2"(هنأل)

 لوصوملا لماع لمع رهظي نأ ليلدلا ىضتقم نأب :ليهستلا حرش ىف باجأو

 كلذ نم عنم نكل «"”(هنم بكرملا زجع ةبسن) هنم اهتبسن نأل «ةلصلا رخآ ىف

 فلالا ةلص تناك 2''”(املف) '”(لماوعلاب) رئأتت ال "(لمجلاو) ةلمج ةلصلا نوك
 . "9عناملا مدعل «ليلدلا ىضتقم ىلع اهب ءىج ةلمج ريغ '"”(ظفللا ىف) ماللاو

 ىف ىهك ةفرعم هيف لأو لاحب لمعي الو شفخألا لاق) 915/7 عمهلا ىف ىطويسلا لاق )١(

 . (هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع هدعب بصنلاو ةلوصوم ال لجرلا

 باب ىف هحرش ىضمو .عراضملا لعفلاب «لأ» تلصو ثيح ؛ىضرتلا» ىف :دهاشلا (؟)
 . مالكلا

 .با(0)

 . (ىنءاج) ب ىفو ج ءأ (5)

 .2ناكل» أ ىفو ج ءب (6)

 .«وه نذإ» ب ىفو ج ءأ (5)

 .«تابكرملا ءازجأ ةبسنك» ب ىفو ج ءأ (0

 .«ةلمجلا» ب ىفو ج أ (4)

 .«لماعلا» ب ىفو ج ءأ (9)

 .«الو» ب ىفو ج )٠١(

 .ج أ(

 .77 ءالا ١/ ىنومشألا مجار (1١؟)

 2 رك



 .رهش ْئيط دنع «وذ» ءاذكهو :هلوقو

 ظفلب هعورفو ىذلا ىنعمب لمعتسي لوصوم مسا ئيط دنع «وذ» نأ ىنعي

 .«نلعف وذو اولعف وذو العف وذو تلعف وذو لعف وذ ىنءاج» 2"لاقيف» دحاو

 "”تيوط وذو ترفح وذ ىرثيو ١ ىدجو ىبأ ءام .ءاملا إف

 .ةثنؤم رئبلا نال ؟تيوط ىتلاو ترفح ىتلا : ىأ

 ١ :ناهيبنت
 ُئبَط الإ ةلوصوم اهلمعتسي ال اهنأل «ةيئاطلا "هذه «وذ» ىمست :امهدحأ

 ."”بيبحو ساون ىبأك نيدلوملا نم مهب هبشت نم وأ

 .؛لاقي امك» ج ىفو قل (1)

 .رفاولا نم وهو ةسامحلا ىف مامت وبأ اهدروأ تايبأ نم «ىئاطلا لحفلا نب نانسل تيبلا )

 .ةراجحلاب هؤانب :رثبلا ىطو .اهتيوط ىتلا ؟«تيوط وذ» اهترفح ىتلا «ترفح وذ» :حرشلا
 . اهتينبو رئبلا هله ترفح ىذلا انأو ىدجو ىبأ دبهع نم. ءاملا هذه نإ : ىنعملا

 ءايو هيلإ فاضم «ىبأ» نإ ربخ «ءام» نإ مسا «ءاملا» بصنو ديلكوت فرح «نإ» :تارعإلا

 ةفطاع واولا ؟ىرئبو» فاضم .ملكتملا ءايو ىبأ ىلع فوطعم «ىدجو» هيلإ فاضم ملكتملا

 لعف «ترفح» أدتبملا ربخخ ىتلا ىنعمب لوصوم مسا «وذ# هيلإ فاضم ملكنا ءايو أدتبم رئب

 لوصو.م مسا «؛وذو» اهترفخ هريدقت فوذحم دئاعلاو ةلص اهل لحم ال ةلمجلاو لعافو

 فوذحم دئاعلاو هتلص اهل لحم ال «تيؤط» ةلمجو قباسلا ىلع فوطعم اضيأ ىتلا ىنعمب

 .اهتيوط هريدقت اضيأ

 .ةثنؤم ىهو رئبلا ىلع ةعقاو اهنأ عم ةركذم ةدرفم اهنإف «وذ» ىف :دهاشلا

 «ىبودنسلاو ١/ ٠١١ ماشه نباو ”6ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 هركذو 84/١ عماوهلا عمه هركذ اضيأو "١ص ىطويسلاو ءالا ١/ ىنومشألاو «ىبطاشلاو

 فاصنإلاو .«بدألا ةنازسخ ىف 1:77 دهاشلاو “١57/7 لصمملا حرش ىف شيعي نبا

 ا 1م ف

 ءاحلا حتفب - ىمكحلا حابصلا نب لوألا دبع نب ئوناه نب نسحلا ىلع وبأ وه :ساون وبأ (؟)

 .ةئامو نيعبرأو سمخ ةنس ةرصبلاب دلو - ةريشعلا دعس نب مكحلا ىلإ ةبسن - فاكلاو

 لاذلا دعب ةزمهب - ةباؤذلاو - هقتاع ىلع ناسونت هل اتناك نيتباؤلل ساون وبأ ىمسو

 - .  .ةئامو نيتسو سمخ ةئس دادغبب تامو «رعشلا نم ةريغضلا : ةمومضملا
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 «وذ» بارعإ اهبرعي مهضعبو ' ةينبم اهنأ ةيئاطلا «وذ» ىف روهشملا : ىناثلا

 1 . '2بحاص ىنعمب

 :رعاشلا لوق نيهجولاب ىوريو

 «9اَينافك م مهدنع يذ نم قيسحف 0

 مساج ىف دلو .ىئاطلا مامت وبأ جشالا نب سيق نب ثراحلا نب سوأ نب بيبح وه : بيبح

 دعب نيثالثو نيتنثا ةنس تامو ءرصمب أشنو .كلذ ريغ :ليقو ةثامو نيعست ةنس قشمدب
 | . نيتثاملا

 .١17ص ١ج ليقع نبا ها ءارج ءايلابو ابصن فلالابو اعفر واولاب (1)

 ىف اهلوقي ةديصق نم وهو «ىمالسإ رعاش «ىسعقفلا نب ميحس نب روظنم :هلئاق (1)
 . هتأرما

 .ليوطلا نم وهو - مهتيقل ثورسوم مارك اَمِإَف :هردصو
 براقتم لكلا ىنعمو.«مهتيأر» ىوريو .«مهتيتأ» ىوريو «مهتيقل» ءميرك عمج «مارك» :حرشلا

 . مهدنع ىذلا نم :ىأ :؟مهدنع ىذ نم» «ىنيفكي «ىبسحفا

 ىبسخ مهدنع ام ىتشيعمب موقي ىذلاف ةورث باحصأ امارك اونوكي نأ امإ سانلا ءالؤم ' : ىنعملا

 .ةدايز مهنم ىغتبأ الو ىفاكو

 امإ ريدقتلاو هدعب ام هيلع لدي فوذحم لعفل لعاف «مارك» ليصفت فرح ءامإ» :بارعإلا
 ملكتملا ءاتو ضام لعف «مهتيقل» تعن «نورسوم» و أدتبم وأ .مهتيقل نورسوم مارك ىنلباق
 ىلع ادتبملا ربصخ عفر لحم ىف لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو .لوعفم :مهو هلعاف
 ءايو أدتبم «ىبسحف» لوألا هجولا ىلع ةرسفملا بارعإلا نم اهل لحم ال وأ .ىناثلا هجولا

 ىف نوكسسلا ىلع ىنبم ىذلا ىنعمب لوصوم مسا «وذ» رج فرح ؛نم» هيلإ فاضم ملكتملا
 وذل ةلص فوذحمب قلغتم فرظ «مهدنع» ىبسحب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم
 هلعافو ضام لعف «اينافك» أدتبملا ربحخخ ىذلا ىنعمب لوصوم مسا «ام» هيلإ فاضم ريمضلاو
 ةلمجلاو . قالطإلل فلألاو هب لوعفم ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو ام ىلإ دوعي رتتسم ريمض

 .ام ةلص اهل لحم ال لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم
 . نع ةباين ءايلاب ابرعم :نوكيف ءايلاب امهدحأ :نيهجولاب ىوري هنإف «ىذ نم» ىف :دهاشلا

 (وذ» واولاب ىناثلاو «ةتسلا ءامسألا نم ىه ىتلا بحاص ىنعمب ىذ بارعإك «ةرسكلا

 .نوكسلا ىلع اينبم :نوكيف

 الا ١/ ىنومشألاو .406 ١/ ليقع نباو "5 ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 عمهلا ىف اضيأو ١5ص ىطويسلاو .77 /؟ ىنغملا ىف اضيأو - ١ م5 ١/ ماشه نباو

 . ١58/7 لصفملا حرش ىف شيعي نبا هركذو ؛ 0١
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 0 ش :هلوقو

 تاَوَّذ ىتأ ىتاللا عضومو  تََّد مِهْبدَل اضِنا ىَّناَكو
 دارأ اذإ تاوذو «ىتلا» ىتعم دارأ اذإ «تاذ» لوقت ئيط نضعب نأ : ىنعي

 .امهيف مضلا ىلع ءانبلاب «ىتاللا» ىنعم

 قلطأو «لصالا ىلع ؛وذ» لوقي ؛ىتاللاو ىتلا» ريغ دارأ اذإ هنأ اذه رهاظو
 .اهعمجو «20(تاذ)و وذ ةينثت . ىف .لوقلا روفصع نبا

 . ىتلا» ىنعمب «تاوذو تاذ» مهلوق كلذ ىلع هل لماحلا نظأ :فنصملا لاق
 .هأ كلذل ؟"”8هنع» .تبرضأف «ىتاللاو

 .روفصع نبا هلقن ام برعلا نع جارسلا نباو "”ىورهلا لقنو
 :لاق مث

 2 م م م6 مم -

 مالكلا ىف غلت مل اذإ نم وأ ماهضتسا امد ئام لمو

 دحاو ظفلب هعرفو «ىذلا» ىنعمب لمعتست ىتلا تالوصوملا نم نأ ىنعي

 : : :نيطرشي «اذك»

 دعب اهعوقو علم نم افالح نيتيماهفتسالا «ام» وأ «نم» دعب عقت نأ :لوألا

 0 .2نم»

 «نم وأ ام» عم «؛”«اذ» بكرت نأ ءاغلإلاب دارملاو «ةاغلم ريغ نوكت نأ :ىناثلا

 . ادحاو اًمسا «*”«انوكيف»

 .«تاوذل | ىفو ج ءب )١(

 .«دنع» أ ىفو ج ءب(؟)

 هلو .ىورهلا ديبع وبأ نيبيرغلا بحاص ىناشابلا نمحرلا ديع نب دمحم نب دمحأ وه (7)

 .ةاره ةالو باتك اضيأ

 دحاولا دبع هنع ىورو .ىرهزألا روصنم ىبأو ىباطخلا نامسيلس ىبأ ىلع أرق :توقاي لاق

 . ةئامعبرأو ىدحإ ةنس بجر رهش ىف تامو ٠ ىناتسدزألا ركب وبأو ىحيلملا

 : 1 .ب (8)

 . .ةنوكتف» ب أ ىفو ج (4)

 ليل
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 مسا ”«عومجملا» نوكي نأ رهشالا وهو امهدحأ :ناينعم ءاغلإلا ةلاح اهلو

 .مدقتم لعف هيف لمعي الف .ماهفتسا

 :باتكلا تيب هيلعو ..ةفوضوم ةركن وأ الوصوم امسا نوكي نأ رخآلاو

 (”ىنيثبل بيغملاب نكلو هيقّتأس تملَع اًذام ىعد

 .اهلبق ام اهيف لمع كلذلو «تملع ائيش وأ تملع ىذلا ىعد :ىأ

 وأ «اذ نم» وحن "”(ةراشإ) نوكت الأ وهو «هحوضول هلمهأ ثلاث طرش اهلو

 ش 7 ,اذام»

 ((وحن# ىف زوجيو «تالامعتسا ةعبرأ اهل «اذام» نأ ركذ امب حضتا دقو

 أدتبم لئتيح «ام» نوكتف ةلوصوم «اذ» نوكت نأ امهدحأ :ناهجو «؟تعنص اذام»

 ىأ نوكت نأ رخآلاو 292« هتعنص ىأ» فوذحم دئاعلاو 2«ام» ربخ هتلصو «اذ»و

 )١(أ.(ب.

 رعاشلا لاقو» :هيوبيس لاقو «ةليوط ةديصق نم وهو - ىحايرلا ليثو نب ميحس :هلئاق (1)
 .رفاولا نم ٠ .«مهب قوثوملا برعلا نم انعمس

 .ربخلا وهو أبنلا نم ىنيربخأ «ىنيثبن» «ىكرتا «ىعد» :حرشلا
 ىنع باغ امب ىنيثئبن نكلو تملع ىذلا لثم هنم ىملعل هيقتأس ىنإف هتملع ىذلا ىعد :ىنعملا

 هوجو ىف ىلام فالتإ نم نامزلا هب ردابأ اميف ىنيلذعت ال :ىأ رهدلا هب ىتأي امم كنعو

 .باتكلا نم ١/ 5٠05 ىرمتنشلا ءرقفلا ىنيفوخت الو ةوتفلا

 .ءىش ىنعمب سنج مسا هلك اذامو ىعد لوعفم «تملع اذام» لعافو لعف «ىعد» :بارعإلا

 .لوعفمو لعافو لعف «هيقتأس» - هيف فالخ ىلع - ىذلا ىنعمب لوصوم وأ

 ةياقولل نونلاو لعافو لعف «ىنيثبن» ىنيثبنب قلعتم رورجمو راج «بيغملاب» كاردتسالل «نكلو»
 .هب لوعفم ءايلاو

 . ةفوصوم ةركن وأ ةلوصوم انه «اذ» نإف ««تملع اذام» ىف :دهاشلا

 ةنازخلاو 285 ١/ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو 0/7 بيبللا ىنغم ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم
 . 1١ 6ص ١ج هيوبيسو 2444 مقر

 .«ةيراشإ) أ ىفو جو ءب (0

 .ج .ب (:)

 .«أدتبملل» ب ىفو «ال» 1 ىفو ج (6)
 .ج ءأ (0)

 رسم رك لأ
 3ك :



 الوعفم «اذام» نوكتف ماهفتسالا ءامسأ نم (دحاو اًمسا نالعجيف (')نام» عم ةبكرم

 .تعنصل امدقم

 لدبف «باوجلا ىفو ماهفتسالا مسا نم لدبلا ىف نيلامتحالا ؟"”(رثأ) رهظيو

 ىلع هباوج كو بومصتما ىناثلا لدبو | راتخلا) ىلع هباوج اذكو ء عوفرم لوألا

 .هبصنب نوقابلاو "(وفعلا) عفرب ورمع أرق 04 رفع لف وقيام كوي 9

 .ةاغلم مهتءارق ىفو «ةلوصوم هتءارق ىف (اذ)' ناوكتف

 :لاقف اهدئاعو اهتلص نايب ىف عرش (ىأ) ريغ تالوصؤملا دع نم غرف املو
 م هلا رويس يب نس 8

 هلمتشم قئال ريمض ىلع ٠ هلص هدعب مزلي اهلكو
 مسا هنأل ءةلص نم هل دبال تالوصوملا ""(هذه) نم دبجاو لك نأ :ىنعي

 اهيلع لد اذإ زئاج اهفذحو.فذحت ال اهنأ (مزلي) :هلوق ىضتقم :تلق نإف

 0 و 2 ريع مس 7 م

 هه مث كع 2١ ومج عمجاف ىلألا نحن
 .«اذ» جا أ ىفو «ب )١(

 .(دحأ) ب ىفو ج «أ (1)
 . (رايتبخالا) ب ىفو ج ءأ (*)

 .7؟18 ةرقبلا ةروس (5)

 .(واولا»/ ب ىفو ج أ )6(

 .جأ(0

 ةديضق نم تيبلاو ؛ةيلهاجلا ءارعش نم لحف رعاش وهو ؛صربألا نب.هللا ديبعل :وه (90)

 .لماكلا نم وهو .رجح هيبأ لتقم دعب ىدنكلا رجح نب سيقلا ئرمال اهلوقي ةينون
 مه الو مهب ىلابن ال انإف انيلإ مههجو مث كعومج عمجاف ةعاجشلاب اوفرع نيذلا نحن :ىنعم ا

 . باسح ىف اندنع

 قايس اهنع ئبني ةفوذحم ةلصلاو أذتبملا ربخ لوصوم مسا «ىلالا».ادتبم «نحن» :بارعإلا
 وأ ؛مهمادقإو مهتعاجش تفرع ىلالا نحن وأ ؛كابأ اولتق ىلالا نحن :ريدقتلاو مالكلا

 هلعاف رمأ لعف «عمجاف» كلذ وحن وأ دحأ ىلع ىفخبي الف مهرمأ رهتشا ىلألا نحن
 - (مث» هيلإ فاضم فاكلاو هب لوعفم عومج «كعومج» ايوجو هيف رتتسملا بطاخملا ريمض
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 ٠ .كلذ وحنو ةعاجشلاب اوفرع ىلألا نحن ىأ

 .اظفل تفذح نإو هيف ةمزال ىهف اريدقتو 2'(أ) اًظفل مزلت اهنأ دارملا :تلق

 ىلع اهنم ءىش الو ةلصلا ميدقت زوجي ال هنأ ""ةلص) هدعب هلوق نم مهف
 تلد فوذحمب قلعتم راجلاف "4 نيدهاّزلا نم هيف اوناكو » : :وحن امأو .لوصوملا

 .نيدهازلا نم هيف نيدهاز اوناكو :ريدقتلاو ءاهتلصب ال (لأ) ةلص هيلع
 ىلع دئاعلا وه ريمضلا اذه .«'”(هلمتشم قئال) ريمض ىلع :هلوقو

 .امهعورفو ريكذتلاو دارفإلا ىف لوصوملل قباطم :ىأ (قئال) :هلوقو .لوصوملا

 ءهانعم هظفل فلاخ نإو «دئاعلا ىف لاكشإ الف هانعم هظفل قباط نإ لوصوملا
 .«امو نم» :وحن «كلذ ريغ هب ديرأو اركذم ظفللا درفم نوكي نأب

 : ىلابعت هلوقك رثكأ وهو ظفللا ةاعارم :ناهجو هيلع دئاعلا ىف كلف

 نم مهنمو 9 :ىلاعت هلوقك هنود وهو ىنعملا ةاعارمو (* م كيَلِإ عمتسي نم مهنمو »
 ال كتلأس نم طعأ) :وحن سبل ظفللا ةاعارم نم مزلي مل ام ”4 كيل نوعمتسي

 . ؟9(كمأ ءارمح ىه نم حبق وأ (كلأس نم

 «انيلإ» هب لوعفم زرابلا ريمضلاو رتتسم ريمض هلعافو رمأ لعف :هجو «مههجو» ةفطاع -

 .هجوب قلعتم رورجمو راج

 .هرخخآ ىلإ كعومج عمجاف هلوق ةلالدل ةفوذحم اهتلصو نيذلا ىنعمب وهو «ىلألا» ىف :دهاشلا

 ىطويسلا 279/١ ىنغملا ىف ماشه نباؤ ءال5 ١/ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ : هعضاوم

 ١/. عماوهلا عمه ىف

 ان ل(

(1)5. 

 7١. فسوي ةروس (90)

(1)52. 

 . 76 ماعنألا ةروس (6)

 .57 سنوي ةروس (1)
 هتاعارم نم لصحي مل اذإ ظفللا ةاعارم رثكألا نوك لحمو) ١77/١ نابصلا خيشلا لاق (0)

 بجيف «كمأ ءارمح ىه نم» :وحن حبق وأ «كلأس نم ال كتلأس نم طعأ» :وحن سبل

 - رابخإلا حبقل «كمأ ءارمح وه نم الو» «كلأس نم طعأ» :لاقي الف . ىنعملا ةاعارم
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 . ىنعملا ةاعارم بجتف

 :رعاشلا لوقك «هتاعارم راتختف قباس ىنعمل دصقي وأ

 «”عّرصتو اهلبق ضايرلا جيهت 2 ةّضْوَر ىه نَم نآوسنلا نم نإ
 «هريغ لوصوملاب ةلصلا طبري ال هنأ ريمض ىلع هلوق نم مهفي :تلق نإف

 ىذلا ديعس وبأ) مهلوقك .ريمضلا عقوم عقاولا رهاظسلا مسالاب طبرلا درو دقو

 .(فسوي نبا تيأر ىذلا جاجسحلاو «ىردخلا نع تيور

 نأل ؛كمأ رمحأ وه نم» 'الو» «كمأ رمحأ ىه نم» :وحن هسكعك ءركذم نع ثنؤمب -
 نيتروصلا ىف حبقلا نكل «ثنؤمب ركذم نع تربخأ كنأكف ءدححاو ءىشك هتلصو لوصوملا

 .هربخو لوصوملا ىفو ةلصلا ىف امهيف هنع ربخملاو ربخلا فلاشتت نآل ءدشأ نييلوألا

 هتاعارم راتخيف قباسس ىنعملا دضعي مل امو ءطقف هربخو لوصوملا ىف :ةثيلاثلا ةروصلا ىفو
 .ناوسنلا ركذ مدقتل ريمضلا ثناف .ةضور ىه نم ناوسنلانم نإو :هلوقك

 اضيأ (ةضور ىه نم) :هلوق ىف ظفللا ةاعارم ىلع مزلي هنأل ءثحب هيف ىلو) .:لاق مث

 ىه نم» هلوق ىف ىنعملا ةاعارم بوجوؤل هب ليلعتلا ىضتقت ءرككذم نع ثنؤمب رابخإلا
 ثنؤملا نيب قرف ال ذإ ءاضيأ «ةضور ىه نم» هلوق ىف ىنعملا :ةةاقارم بوجو «كمأ ءارمح

 ءامسألاو «ءارمحو ةنسحك تافصلا نيب الو «ىنيمامدلا ىف امتلك فئالاب ثنؤملاو ءاتلاب
 .(؛كمأ ءارمح وه نم حابقتسا نم رم ام ليلدب .ءارحصو ةضورك

 اهيف فصي ليوطلا نم ةليوط ةديصق نم «ثرحلا نب رماع“ همساو دوعلا ارسج :هلئاق )١(

 .ءاسنلا

 ىدحإ تفذحف حوصتت هلصأ «حوصت# ءراث ىأ - جيهي ءيشلا جاه نم ؛جيهتا : حرمشلا

 ءاسنلا ضعب هبش .ةودن هيفو هالصعأ سبي اذإ لقبلا حوصت :ورمع وبأ لاقو «نيءاتلا

 اهب دارأو ضايرلا نم اهريغ نع اهراهزأ ققشتو اهتابن ناجيه يف رحخخأتت ىتلا ةضورلاب
 نال ءهيبشتلا ةادأ هيف فذح ثيح غيلب هيبشت اذهو اهتقو ىف ةدالولا نع رخخأتت ىتلا ءاسنلا

 .ةضورك ىه نم هلوق لصأ
 لحم يف رورجمو راج «ناوسنلا نم» بصنو ديكوت فرح نإو فطعلل واولا «نإو» :بارعإلا

 اهل لحم ال ةلمجلاو هربخ «ةضور» أدتبم «ىه» نإ مسا لوصوم مسا ؟نماا نإ ربخ عفر

 «اهلبق» ةضورلل ةفص ةلمجلاو .هلعاف «ضايرلا» عراضم .لعف «جيهت» لوصوملا ةلص

 عراضم لعف «حوصتو» ةضورلا ىلإ عجري يذلا ريمضلا ىلإ فاضم ةيفرظلا ىلع بوصنم
 ش جيهت ىلع فطع ىهو ريمض لعافلاو

 هيف ىعور ولو ريمضلا ثنأ كلذلف «نما ىنعم هيف ىعور ثيح ؟ةضور ىه نما ىف :دهاشلا

 وهن نم» ليقل ظفللا



 ("”مّمْطأ هللا ةَمْحَر ىف ىذا تْناو 000 ا ل
 . كتمحر ىف وأ ©"!(هتمحر) ىف ىأ

 اذه ىف هركذي مل كلذلف ءهيلع ساقي ال ثيحب ةلقلا نم اذه :تلق
 .؟(ملعأ هللاو) رصتخملا

 : هلوقو

 لفك هنبا ىذّلا ىدنع نّمك هب لصو ىذا اههْبش و ةلُمِجو

 .ةلمج هبشو ةلمج :نائيش (لأ) ريغ لوصوملا هب لصوي ىذلا نأ :

 ةيلعفو (لضاف هوبأ ىذلا ءاج) :وحن ةيمسا نابرض «؟(ىهف) ةلمجلا 7

 .(هوبأ ماق ىذلا ءاج) :وحن

  :وحن رورجملاو راجلاو «كدنع ىذلا :وحن فرظلا «”(وهف) ةلمجلا هبش امأو

 .ليوطلا نم وهو .رماع ىنب نونجمل نييوحنلا نم ريثك هبسن تيب زجع اذه )١(

 .نطوم لك ىف هللا تنأ بر ايف ايف :هردصو

 .نطوم لك ىف تنأ ىليل بر ايف :ىورو
 ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم بر ءادن فرح :اي «بر ايد :تارعإلا

 :ىأ ادتبمللا ربخو فوذحمب قلعتم رورجمو راج «لك ىف» أدتبم «تنأ» فيفختلل ةفوذحملا
 ةفطاع واولا «تنأو» هيلإ فاضم «نطوم» و فاضم .لكو .نطوم لك ىف رضاح تنأ

 ةمحرو ىتآلا عمطأ هلوقب قلغتم «ةمحر ىف» أدتبملا ربخ لوصوم مسا «ىذلا» أدتبم :تنأ
 لحم ال ةلمجلاو هيف رشثتسم ريمض هلعاف عراضم لعف «عمطأ» هيلإ فاضم «هللا»و فاضم

 .لوصوم لا ةلص بارعإلا نم اهل
 ناكو .رمضملا عضوم ةلالجلا ظفل وهو رهاظلا عضو ثيح هللا ةمحر ىف ىذلا» ىف :دهاشلا

 ٠ .«هتمحر ىف ىذلا تنأو» لوقي نأ سايقلا

 7//١717 ىنغملا ىف ماشه نباو ١6/١« ةيقلألل هحرش ىف ىنومشألا ءهركذ :هعضاوم

 41١. عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو

 .ج لك(

 .ج ©
 .؟نايرضف» أ ىفو ج ءب (4)

 .؟ىهف» ب ىفو ج أ (6)

79 
 فقع



 (2(انه) بجي امهنأل ءةلمجلا هبش "”رورجملاو راجلاو) فورظلا ناك امنإو
 ىف وأ كدنع رقتسا ىذلا | :ريدقتلاو «لوصوملا ريمضف ىلإ دنسم رداقم لمفب امهقلعت

 .رادلا

 . ””(اهتلص) ىدنعو ةلوصوم نمف (ىدنع نم) هلوقب .ةلمجلا هبش لثم دقو '

 ةلمج .(لفك هنباو) لوصوم ىذلاف «(لفك هنبا ىذلا) :هلوقب ةلمجلا لثمو

 4 ىم

 رمألا زاوج ىف ىئاسكلل. افالخ ؟9ةيربخ نوكت نأ اهب”لوصقملا ةلمجلا طرش
 همصحخحر ىذلا ءاجال : :وحن رسبشلا ظفلب ءاعد نوكت. نأ“ :«.ئنزاملا راجأو : ىئهنلاو

 . هتقفاوم ىئاسكلا مزليو . «00(هللا)

 ؟دمالك نم طرشلا اذه ملعب نيأ نم -: تلق نإف

 ةلمحجلا نوك هطارت رتشا روهشملاو هيلع ساقيل لثم "ا هنإفا هلاثم نم تلق

 . «ةدوهعم اهب لوصوملا

 هقفاوتف ف سسنجلا هب داري دق .لوصوملا نأل ؟ مزالب كلذ سيو :فنصملا لاق

 مهبتف لوصوم ا ميظعت دصقي دقو 4*9 قعني يذلا لثمك» : ىلاعت هلوقك ءهتلص
 نوكت الأ مهرثسكأ ط طرشو: ”«نعرأ ا ام هدبع نإ ئحوأف © :ىلاعت هلوقك هتلص

 0 , .ةددرجمال| ىفو جب )١(

 جاءأ (9

 .(َفرظ) ب ىفو ج 1 (0)

 .(هللا همحر) وأ (مئاق هتيل) وأ (هبرضأ ىذلا ءاج) روجي الف )0(
 .ةحارص ةيبلطلا ىنعمو اظفل ةيئاشنإلل لوألا لاثملاف

 . ةحارص ةيبلطلا ريغ ىنعمو اظفل ةيئاشنإلل ىناثلاو

 ىنومشأ ها ةريخألا ىف ىنزامللو ؛لكلا ىف ىتاسكلل افالخ اظفل ال ىنعم 'ةيئاشنإلال ثكلاثلاو

 نابصو ١/1١76.
 3 ب (0)

 (امئإف) ب ىفو ج ل (5)

 891/1١ ةرقبلا ةروس (10)
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 . ةاحنلا نمو .ةيربخ مهدنع تناك نإ (هنسحأ ام ىذلاب تررم) زوجي الف ةيبجعت

 .اهب تعنلا زاجأ امك فورخ نبا بهذم وهو كلذ زاجأ نم

 روجي الف ءاهلبق امالك ىعدتست الأ «ةلصلا ")طورش) ىف ةبراغملا دازو

 .(مئاق هوبأ ىتح ىذلا ءاج)

 :لاقف لأ ةلص ركذ مث
 ها لهل سد 0 ا ا
 لق لاعفألا برعمب اهنوكو لآ ةلص ةحيرص ةفصو

 عنم نمل افالخ ءةهبشملا ةفصلاو لوعفملا مساو لعافلا مسا انه ةفصلاب دارملا

 .ةهبشملا ةفصلاب اهلصو

 قتشمب سيلو هب "”فصوي) امم ًازارتحا ةيفصولا ةصلاخلا ةحيرصلاب دارملاو

 .ةلوصوم ال فيرعت فرح كلذ ىف لأف 7”( بحاصو

 . لق لاعفالا برعمب اهثوكو) :هلوقو

 هنوكل عراضملا وهو لاعفألا برعمب ةلوصوم تدرو دق (لأ) نأ : ىنعي

 .ليلق كلذو لعافلا مسال آهباشم

 . تم وكح ىضرتلا مكحلاب تنأ ام :رعاشلا لوق هئمو

 .(طرش) أ ىفو ج ءب )١(
 .(فصو) ب ىفو ج ءأ )0

 امسا راص مث ىداولا نم عستم ىأ حطبنم ناكم لكل فصو لصألا ىف وهف حطبأ امأ (")

 مسا راص مث وتسم ناكم لكل فصو لصألا ىف وهف :عرجأ امأو «ةعستملا ضرألل

 فصو لصألا ىف وهف :بحاصلا امأو .ائيش تبنت ال ىتلا ليمرلا تاذ ةيوتسملا ضرألل

 ىنعم اهنع خلسنا ءامسألا هذه نأ ىلع ليلدلاو . كلملا بحاصل امسا راص مث لعافلل

 لمحتت الو تافصلا لمع لمعت الو فوصوملا ىلع تافص ىرجت ال اهنأ «ةيفصولا

 . ١75/١ نابص ها .اريمض

 . مالكلا باب ىف هحرش ىضم (:)
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 رزؤهمحلا هصخو نييفوكلا ضعبل ًاقافو ()تايتسخا هزاوج مظانلا بهذمو

 . ةرورضلاب

 . هيبئت

 :رعاشلا لوق ىف ربخو أدتبمب (لآ) لصو دش

 "هس ىتي باق اتم مهل. نم هلل لولا موقلا نم

 ؛لق لاعفألا برعمب اهنوكو» هنلق ىلإ راشأو ليلق وه لب كلام نبا دنع ةرورض سيلو )١(
 لاق اذهلو ءاصلخم هنم دجي ملو رعاشلا هيلإ رطضي ام ةرورسفلا نأ ئري كلام نباف
 ١/ ١57. حيرصت ها :ىضرملا لوقي نأ هنكمتل

 .ةيوقلا هتجحل كلام نبا ىأر تيضتراو

 ملو هب جاجتحالل كلام نبا هدشنأ :ىنيعلا لاق ؛اهلئاق ملعي ال ىتلا دهاوشلا نم تيبلا ()

 .رفاولا نم وهو - هلئاق ىلع رثعأ مل ثحبلابو - هلئاق ىلإ هزعي
 نبا وه - ميملا حتفب ؛دعم» .مشاهو شيرق مه «دعم ونب» ؛,تعضخو تلذ «تناد» :حرشلا

 .دأ نبا ناندع

 .تيبلا ىلع قباس مالك ىف ءىشب اقلعتم نوكي نأ روجي رورجمو راج «موقلا نم» :بارعإلا

 كلذ وحن وأ موقلا نم وه هريدقت فوذحم أدتبمل ربحخ فوذحمب اقلعتم نوكي نأ روجيو

 هيلإ فاضم ههللا» ادتبم لوسر .موقلل ةفص نيذلا ىنعمب ىمسا لوصوم :لآ «لوسرلا»
 ةلص اهل لحم ال هربخو اأدتبمللا ةلمجو أدتبملا ربخ فوذحمب قلعتم روربججمو راج «مهنم»

 ضام لعف «تناد» رصحلا ديفيل هيلع مدقت تناد هلوقب قلعتم رورجمو راج «مهل» لوصوملا
 .هيلإ فاضم «دعم ىنب» «لعاف «باقر» ثينأتلل ءاتلاو

 ربخلاو أدتبملا ةلمج ىهو ةيمسا ةلمج «لأ» ةلصب ءاج ثيح «مهنم هللا لوسرلا» ىف :دهاشلا

 ءزج ىه امنإو ةمات ةملك تسيل انه «لأ» نأ ىلع تيبلا جرخ نم. ءاملعلا نمو .ذاش اذهو

 .؟نيذلا» اهلصأو ةملك

 ىنومشالاو ىبودنسلاو ءدوادو ىبطاشلاو 84/١ ليقع نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 . 48/١ ىنغملا ىف ماشه نباو 80/١ عمهلا ىف اذكو 77ص ىطويسلاو ؛«١0
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 :هلوق ىف فرظبو

 00:00م تاذ ةّشيعب رح َوهَف  ُهَعْلا ىلع (ركاش لازي ال نم

 تيبلا ىف (لأ) نإ :ليق دقو «قافتاب نيذه ىلع ساقي الو ءهعم ىذلا :ىأ

 .ىذلا ةيقب ىناثلا ىفو ةدئار لوألا

 :لاق مث

 6. يلى” و سمس ىيئوس هء سماع هاامسأ# 8

 فذحلا ٌريمض اهلصو رلصو فضت ملام تَيِرعَأو امك ىأ

 «؟ىتلاو ىذلا» ىنعمب ةلوصوم لمعتست اهنأ ىنعي د («امك» ىأ) :هلوق

 وأ '9(اطرش) الإ لمعتست ال اهنإ :هلوق ىف ' ”ىيحي نب دمحأل افالخ اهعورفو

 .ثنؤملا اهب ديرأ اذإ ءاتلاب ثنؤت دقو ءاماهفتسا

 .رهشألا ىف ءاتلا تقحلأ ثنؤملا اهب ديرأ اذإو :ىسوم وبأ لاقو

 قئالو ريدجو قيقح - ءارلا رسكو ءاحلا حتفب ةرح» («ةعم ىذلا ديري «هعملا» : حرشلا

 . قحتسمو

 عجار ريمض همساو صقان عراضم لعف ؛«لازي» ةيفان «ال» ادتبم لوصوم مسا ؛نم» :بارعإلا

 «ىلع» ةلص اهل لحم ال هربخو همسا عم لازي ةلمجو لازي ربخ «اركاش# هيف رتتسم نمل

 قلعتم فرظ :عم ىلعب رج لحم ىف ىذلا ىنعمب لوصوم مسا :لا «هعمل» رج فرح
 لصفنم ريمض وه لوصوملا ربخ ىف ةدئاز ءافلا «وهف» هيلإ فاضم ءاهلاو لآل ةلص فوذحمب

 ءاقتلا نم صلختلل ةفوذحملا ءابلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أدتبملا ربخ «رح» أدتبم

 ءافلا تلخد دقو ةلوصوملا «نم» ربخ عفر لحم ىف هربخو أدتبملا نم ةلمجلاو .نينكاسلا

 «ةعس تاذ١ رحب قلعتم رورجمو راج «ةشيعب» طرشلاب لوصوملا هبشل ربخلا ةلمج ىلع

 .ةشيعل تعن ىفاضإ بكرم
 .سايقلا فالخ ىلع ذاش وهو افرظ «لأ» ةلصب ءاج ثيح «هعملا» ىف :دهاشلا

 الا ١/ ىنومشألاو دوادو «ىبطاشلاو 84/١ ليقع نبا ةيفلألا حارسش نم هركذ : هعضاوم

 457/١. بيبللا ىنغم ىف ماشه نباو 0 عماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذو

 )١( ىنومشألا عجار 5/١لا.

 .هل انمجرت دقو «بلعث وه (')
 .(اءزج) ب ىفو ج ءأ 2

 ا ١ حرر



 .اهنوعمجيو "'(اهنونثي) ةغللا هذه لهأ نأ ناسيك نبا ىكحو

 مدقت دقو ركذلاب اهدرفأ ""(كلذلف) ءاهتوخإ نود :ىنعي (تبرعأو) :هلوقو
 .باتكلا لوأ ىف فرحلا هبش نم اهتاوخأ ىف ام اهيف نأ عم اهبارعإ ببس

 .فذحنا ريمض اهلصو ردصو .فضت مل ام :هلوقو

 ردصلا فذحو ةفاضإلا :نارمألا ناذه اهيف عمتجي مل ام تبرعأ اهنأ ىنعي
 : عبرأ روصلاف ,””(تبرعأ امهدحأ وأ ادقف ةف نإف)

 «برعتف (لضاف وه ىأ ىنءاج) :وحن ردصلا تبثيو فاضت " الأ :ىلوألا
 | . 9". (نيرمألا دقفل)

 برعتف (لضاف ىأ ىنءاج) :«”وحن ردصلا فذحيو فاضت الا) :ةيناثلا
 .ةفاضإلا وهو لوألا دقفل

 برعتف (لضاف وه مهيأ ىنءاج) :وحن ردصلا تبثيو !"(فاضت نأ) :ةثلاثلا
 .ردصلا فدذخ وهو ىناثلا دقفل اًمضيأ

 لك نم نعت مث » :ىلاعت هلوقك :ردصلا فذحيو فاضت نأ :ةعبارلا|

 . 0 مهيأ ةغيش
 ليلخلل افالخ ,"هيوبيس بهذم اذه نيرمألا عامتسجالا ىنبت هذهف

 لاوحألا عيمج ىف بارعإلاب تايأو نويأو ناتيأو نايأ لاقي (اهنوتبشي) | ىفو ج ءب 000
 .7١/ص ١ج نابص هأ 0 عمتجلاو ىنثملا بارعإ

 .(كلذلو) ج ءب ىفو كل(

 جا أ 95

 :ج 1(

 :ِج ل (0)

 .(فاضت ال نأ) ١ ىفو ج ءب (5)

 . 359 ميرم ةروس (0)

 :لاقف «لضفأ مهيأ برضا: :مهلوق نع ليلخلا تلأسو) :87”7/ص ١ج هيوبيس لاق (8)

 هللا لوسرل كنإ دهشأ) :كلوق ةلزنمب هنأ معزيف سنوي امأو ... بصنلا سايقلا
 ةلزنمب ةمضلا هذه اولعج مهنأ ىلع لضفأ مهيأ برضا :مهلوق :ىرأو (ةقلعم برضاو

 كلذ اولعفف دغ ىلإ نآلا نم :اولاق نيح نآلا يف ةحتفلا ةلزنمبو رشع ةسمخ ىف ةحتفلا

 م
6 



 اهلك لاوحألا ىف ""(امهدنع) ةبرعم ىه لب .ءائبلا نايري ال امهنإف "”سنويو
 22 .ةيآلا "”(الوأتو)

 نم نعزننل مث :ريدقتلاو ءردقم لوقب ةيكحم ةيماهفتسا اهلعجف ليلخلا امأ

 .دشأ مهيأ هيف لاقي ''”(ىذلا) ةعيش لك

 نأل «*”(اهلبق) لعفلا قيلعتب مكحو اضيأ ةيماهفتسا اهلعجف سنوي امأو
 :رعاشلا لوق اهيلع ةجحلاو .«بولقلا لاعفأب صوصخم ريغ هدنع قيلعتلا

 "0لضْفأ ْمُهْبأ ىلع ملسف ١ كلام ىتَب تيل ام اَذِإ

 ىبأ باحصأ نم وهو وحنلا ىف اعراب ناك :ىرصبلا بيبح نب سنوي نمحرلا دبع وبأ وه )١(
 ءارفلاو يئاسكلا نع ذخأ دقو هيوبيس نع ىورو برعلا نم عمس «ءالعلا نب ورمع

 هلو «ةيدابلاو برعلا ءاحصفو بدألا بالطو ملعلا لهأ اهمؤي ةقلح ةرصبلاب هل تناكو

 دقو «ديشرلا نوراه .ةفالخ ىف ه١ ةئس تام .اهب درفني بهاذمو ءوحنلا ىف سايق

 .جوزتي ملو نيعبسلا براق
 .(مهدنع) أ ىفو ج ءب (0)

 .(اولوأتو) ب ىفو ج ءر (9)

 .(نيذلا) ج ءب ىفو .أ (8)

 .ج أ (4)

 ورمع وبأ هدشنأو ,.نيمرضخملا ءارعش دحأ دابع نب ةرم نب ةلعو نب ناسغل :تيبلا )0

 . فورحلا باتك ىف ىنابيشلا
 .مهنم لضفأ وه نيذلا :ديري «لضفأ مهيأ» :حرشلا

 اذإ ةفاضإب رج لحم ىف ةلمجلاو .لعافو لعف «تيقلا» ةدئار ةيطرش ةيفرظ «اذإ» : بارعإلا
 لعف :ملس طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا «ملسف» هيلإ فاضم «كلام هب لوعفم «ىنب» اهيلإ

 ىلع ىتبم يذلا ىنعمب لوصوم مسا :ىأ «مهيأ» رج فرح ؛«ىلع» هيف رتتسم هلعافو رمأ
 وه :هريدقت فوذحم أدتبم ربخ «لضفأ» «هيلإ فاضم :مهو .ىلعب رج لحم ىف مضلا

 .لوصوملا ةلص اهل لحم ال ربخلاو ادتبملا ةلمجو لضفأ

 ريغو اهتلص ردص فوذحم ةفاضم اهنال مضلا ىلع ةينبم ةلوصوم اهنإف ؛ىأ» ىف :دهاشلا

 .انه حلصي الو ىنبت ال ةلوصوملا
 نباو «ىبودنسلاو دوادو ءىبطاشلاو ءالال١ ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 نبا هركذو ءالا ١/ بيبللا ىنغم ىف هركذ اضيأو - ٠١8/١ ماشه نباو 47/١. ليقع
 يف 47٠ دهاشلاو 84/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو 1477 لصفملا حرش ىف شيعي
 . 477/7 فاصنإلاو 278 ص مظانلا نباو .بدالا ةنازخ
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 . ""(اهلومعم نيبو اهنيب ""لوق) رمضي الو «قلعت ال رجلا فورح نأل)

 وأ ةعوفرم لب «ةرورجم نوكت الأ اهئانب طرش نأ معر نم لوق لطبي اذهبو

 . ىلامألا ىف "”بيقنلا هيلع صن لاقو ءزايإ نبا طرشلا اذه ركذ «ةبوصنم

 ءدشأ مهيأو «لوعفم لكو :ةدئاز (نم) شفخألا لاق :رخأ لاوقأ ةيآلا ىفو

 «لعفلا ىنعم نم هيف امب (ةعيش) هنع قلع (مهيأ) نأ ىلإ نويفوكلا بهذو
 رظن نم لك نم :ىأ «دشأ مهيأ ("7ىف» ("”عيشتم) لك نم نعزننل (20(ليق) هنأك

 ةوارطلا نبا لاقو ءاذه ىلإ اولدعف قلعت ال نعزننل نأ اوأر مهناكو مهيأ ىف

 .ةفاضإلا نع اهعطقل الإ نبت ملو ءاوطلغ |

 « تفيضأ اذإ الإ تبرعت هل اهنأل 2« ءىشب سيلو «هربخ دشأو .أدتبم مهو

 . لصفل أدتبم ناك ولو ريمضلاب ةلوصوم ؟*”فحصملا مسر ىف تنأ ايأ نألو

 ًاقلطم ايأ برعأ برعلا ضعبو :ىأ .«اًقلطم برعأ مهضعبو» :لاق مث

 .ةغللا هذه ىلع بصنلاب «دشأ مهيأ» اذاش ئرقو عبرالا روصلا ىف ىنعي

 ىلإ "9«ةراشإ» نوكيف نييوحنلا ضعب «مهضعبو» :هلوقب ديري نأ لمتحيو

 1 . ..امهقفاو نمو سنويو ليلخلا بهذم

 ىفتقي ىأ ريغ يأ فالحلا اذ ............ىفو :هلوقو

 .ب ل (90) : . .ج ل(

 مساب روهشم باتك هلو «نييولعلا فارشألا بيقن ناك «ىضترملا فيرشلا وه :بيقنلا (")

 .ارارم عبط «ىلامالا»

 .(لاق) ب ىفو ج أ (0) .الالا ىنومشألا عجار (4)

 .(عيشتي نم) ج ءب ىفو ءأ (5)

 ج أ (0

 .«فحصملا مسر ىف بتكت ملو» ب ىفو جا أ 2

 1 . «؟ةفاضإل ب ىفو جا 0 فقز

 . يمل

72 0 00 6 



 راوج ىف اهعبتي :ىأ «اي» ىفتقي تالوصوملا نم (ىأ) ريغ نأ :ىنعي
 .طرشب نكل .أدتبم ناك اذإ دئاعلا فذح ىنعي .فذحلا "0(اذه)

 . ((ءوس كل لئاق ىذلاب انأ ام) "”مهلوقك) لوط ةلصلا ىف نوكي نأ :وهو

 ضرألا يفو هل ءامّسلا يف يذلا وهو » :ىلاعت هلوق هنمو لئاق وه :ىأ

 . هلإ ضرالا ىفو هلإ ءامسلا ىف وه :ىأ "”4هَلِ
 0 0. .٠ مو تو مص ها 51 5

 .رزن فذحلاق م.م... لطتسي مل نإو :لاق مث

 أدتبملا وه ىذلا دئاعلا فذح ناك لوط اهيف نكي مل اذإ ةلصلا نأ :ىنعي

 ىذلا ىلع امام فلسلا ضعب ةءارق هنمو «عنتممب سيلو افيعض اليلق ىأ ءارزن

 وه :ىأ) 00(ةضوعب ام الشم) مهضعب ةءارقو 200( نسحأ وه :ىأ) (9(سحأ

 . "”(ةضوعب

 لوط نويفوكلا طرتشي ملو «هيلع ساقي ال كلذ نأ :نييرصبلا بهذمو
 . 2 :0(ىأ ىف) هطارتشا مدع ىلع اوقفتاو ءاقلطم فذحلا اوزاجأ لب ةلصلا

 لزتخي نأ اوبأو :لاق مث
 هر ا  ىاس -ّ سمس سما ثم

 لمخكم صول ىقابلا حلَص ذنإ
 دعب (''!(ىقبي ام) نوكي نأ أدتبم ناك اذإ دئاعلا فذح ىف طرتشي هنأ :ىنعي

 .ةلماك ةلص نوكي نأل .«حلاص ريغ هفذح

 .(هلوقك) ب ىفو ج ءأ (0) .ج أ(

 .ج أ (0) 48: فرخزلا ةروس (9)

 .كامسلا نباو رانيد نب كلام ةءارق مفرلاب 75 ةرقبلا ةروس ()

 :َج 3 2900

 فوذحم أدتبمل ربخخ ديزو ةلوصوم «ام» نوكت نأ ديز عفرب «ديز اميس ال" ىف اورزوجو (9)
 اذهو ءابوجو - وه - أدتبلا وه ىذلا دئاعلا فذحف «ءديز وه ىذلا ىس ال :ريدقتلا

 ها ذاشب سيلو سيقم وهو «ةلصلا لطت ملو .ابوجو ىأ ريغ عم ةلصلا ردص هيف فذح
 .6 ١/ ليقع نبا

 .«ىقب ام» ب ىفو ج ء(١٠)
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 ناك نإ هربخ نأ :كلذ طباضو اهريغ ىفو (ىأ) ىف ربتعم طرشلا اذهو

 نأل ""حلصي ال) درفملا نال ءلضاف وه (لضاف مهيأ) :وحن هفذح زاج اًدرفم

 ربخلا ناك نإو ءفوذحم نيءزملا دحأ نأ ملعيف ةلص ءزج لب ةلماك ةلص نوكي

 قبي مل هذه ةلاح لاو فذح ول هنأل ؛هفذح زجي مل ارورجمو اراج وأ اًقرظ وأ ةلمج

 .ةلماك ةلص نوكي نآل حلصي رورجملاو راجلاو فرظلاو ةلمجلا نأل «ليلد هيلع

 زجي مل (رادلا ىف وه وأ «كدنع وه وأ .لعفي وه ىذلا :ءاج) :تلق اذإف

 0 .ركذ امل هفذح

 وأ ادتبم نوكي نأ امإف ءاعوفرم ناك "'؟(اذإ) دئاعلا نأ ركذ اب .حضتا دقو

 000 اطير
 .هنع هتوكس نم موهفم كلذو هفذح زجي مل أدتبم ريغ ناك نإف

 هربصخخ نوكي نأ وهو :دحاو طرشب (ىأ) ةلص نم هفذح راج ادتبم ناك نإو

 .ةلصلا لوطت نأو ادرفم ربخلا نوكي نأ نييرصبلا دنع :نيطزشب اهريغ ةلص ىفو ءادرفم

 : هيبنت
 :رخآ اطورش ادتبم وه ىذلا دئاعلا فذحل مظانلا ريغ ركذ

 .(نالضاف وهو ديز ىذلا ءاج) :وحن اًقوطعم نوكي الآ :اهدحأ

 .(نامئاق ديزو وه ىذلا ءاج) وحن «هيلع افوطعم نوكي الآ : ىناثلاو

 لاق .جارسلا نبا اضيأ هزاجأو ءهوحنو لاثملا اذه ىف هفذح ءازفلا زاجأو

 .نييرصبلا نع طرشلا اذه هطارتشا لقنو عومسم ريغ وهو مهضعب

 مث ."©”«كتمركال وه الول ىذلا ءاج» وحن ««الول» دعب نوكي الأ :ثلاثلاو

 . :لاقف بوصنملا دئاعلا ىلإ لقتنا

 ىلجم ريثك مهدنع فْذَخلو 00 0 ملل
 هاسّمس عيب

 انهي وجرت نمك فصو وأ ٍلعفب بصتنا نإ لصتُم دئاع ىف

 . ؟حصي ال» ج ىفو ب ءأ(١)

 ىنومشألا عج ىف .الور/ا كالا ار فرف] 0 .3نإ» جا 0 واب فش

 رم

 تنفي



 .الصفنم وأ الصتم نوكي نأ امإ .ءبوصنملا دئاعلا نأ ملعا

 ىذلا ءاج) وحن «لاصفنالا ةدئاف توفت الثل هفذح زجي مل الصفنم ناك نإف
 .(لصتم دئاع ىف) لاق كلذلو (تمركأ هايإ

 لصتا نإف ءفرحب وأ فصوب وأ لعفب لصتي نأ امإف ءالصتم ناك نإو
 ىأ (بهي وجرن نمك) هلوقب لعفلاب لصتملا لثم دقو «هفذح زاج فصوب وأ لعفب
 .هوجرن 0"2(نم)

 . هثعب ىأ "4 ًالوُسَر هللا ثعِب يذلا اَذَهَأ » :ىلاعت هلوق هنمو

 :رعاشلا لوق فصولاب فصنملا لاثمو
00 

 '"”ررض الو عفن هريغ ىَدَل امف هب هَندَمَحاف لضَق كيلوُم هللا ام

 .ج أ (0)

 )١( ناقرفلا ةروس 5١.

 - هلئاقل ئنيعلا ضرعتي ملو «لئاق ىلإ اهوبسني ملو اهوركذ ىتلا دهاوشلا نم تيبلا اذه (©)

 . طيسبلا نم وهو - هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو
 .اهايإ هاطعأ اذإ ةمعنلا هالوأ نم لعاف مسا وهو كيلع معنمو كحنام «كيلوم» :حرشلا
 نأ ريغ نم هدنع نم كتءاج هنمو .كيلع هنم لضف معنلا نم هللا كحنمي ىذلا :ىنعملا

 نأو كرضيو كعفني ىذلا وه هنأ ملعاو هيلع هللا دمحاف «كلذ نم ائيش هيلع بجوتست

 .ائيش اذه نم كل كلمي ال هريغ

 ةلالجلا ظفل نع ربخ «كيلوم» أدتبم «هللا» أدتبم ىذلا ىنعمب لوصوم مسا «ءام» :بارعإلا

 ىناثلا هلوعفمو لوأ لوعفم بطاخملا ريمضو هلعاف رتتسم ريمض هيفف لعاف مسا وهو
 اهل لحم ال ربخلاو أدتبملا نم «كيلوم هللا» ةلمجو ةلوصوملا «ام١ ىلع دئاع وهو فوذحم
 «هتدمحاف» تيبلا لوأ ىف ىتلا ةلوصوملا «ام» وهو أدتبملا نع ربخ «لضف» لوصوملا ةلص
 ريمض هلعافو ةفيفخلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم رمأ لعف :دمحا .ةيببسلل ءافلا

 قلعتم فرظ «ىدل» ةيفان «امف» دمحاب قلعتم رورجمو راج «هب» لوعفم ءاهلاو رتتسم
 ةدئاز :ال ةفطاع واولا «الو» رخؤم أدتبم «عفن» هيلإ فاضم «هريغ» مدقم ربخ فوذحمب

 . عفن ىلع فوطعم «ررض» ىفنلا ديكأتل
 بوصنم هنأل لوصوملا مسالا ىلع دئاعلا ريمضلا فذح ثيح ؛كيلوم هللا ام» ىف :دهاشلا

 هللا ىذلا ءىشلا :ىأ «هكيلوم هللا ام مالكلا لصأو ءلعاف مسا فصولا اذهو فصوب

 74/١ ىنومشألاو 95/١ ليقع نباو ١/ ٠١ ماشه نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 عم هلا ىف هركذ اضيأو ١7ص ىطويسلاو «” خص ىدوكملاو ىبودنسلاو دوادو ىبطاشلاو
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 ."لضق هككيلوم هللا ىذلا :ىأ

 هنأك وأ لضاف هنإ ىذلا ءاج) وحن «هفذح زجي مل فرحب اًبصتنم ناك نإو

 . (دسأ

 . فصولاو لما ىلع ءراصتنا نم موهفم اذهو

 بوصنخملا دئاعلا فذاح نم رثكأ لعفب بوصتل دئاعلا فذح "لوألا

 .زاوجلا ىف اكرتشا نإو فصوب

 ةلص ىف وأ (لأ) ةلص ىف نوكي نأ نم فصولاب بوصنملا ولخي ال :ىناثلا
 بهذمف اهتلص ىف ناك نإو «مدقت امك هفذح زاج اهريغ ةلص ىف ناك نإف اهريغ

 .اهبراضلا ديري (دنه ديز براضلا) وحن مهضعب هزاجأو «زوجي ال هنأ روهمجلا

 . 2نئئاسكلا نع هيف فلتخاو

 لوق كلذ لاثمو ماللاو فلألا ةلض بوصنم فذجي دقو :ليهستلا ىف لاقو

 0 :رعاشلا

 02 - 2 مو

 «ةردك الب ومص هل حيتأ ولو 2 ةبقاع دومحم ىوَهلا زفَتسمْلا ام

 )١( ىنومشألا عجار ١/7/8.

 .(اهدحا) 1 ىفو جو 2.ب (0)

 اديز اهبراضلا وحن (لآ) ةلص نم دئاعلا فذح ىف) 84ص عماوهلا عمه ىف ىطويسلا لاق (7)

 . روهمجلا هيلعو اقلطم عنملا اهدحأ :لاوقأ دنه
 .هزفتسملا :ىأ «ةبقاع دومحم ىوهلا زفتسملا ام :هلوقل اقلطم راوجلا :ىناثلاو

 له ىردي ال هنأل ءديز براصغلا ىنءاج لوقت ال .زجي مل ليلد هيلع لدي مل نإ :ثلاقلاو

 .. درفم ريغ وأ: درفم فوذحملا ريمضغلا

 حيصق تايإلاف دحاو ىلإ دعتم نم انوخأم انهتلص رف مئاولا فصولا ذاك : عبارلاو

 : . ديز براضلاو ديز ةبراضلا :وحن :ليلق فذحلاو

 .ها (ةرورضلاب صاخ هنأ : سماخلاو

 تحبو - هلئاق هل ركذي مل ىنيعلاو نيعم لئاقل اهوبسني مل ىتلا دهاوشلا نم تيبلا اذه (5)
 . طيسبلا نم وهو .هلئاق ىلع رثعأ ملف

 ةوبص «ىوهلا» هفختساو هعزفأو هجعرأ .هانعمو - زفتسا نم لعاف مسا «زيفتسملا» :حرتلا

 - .ردقو ْئيه (خيتأ) ىهتشت ام وحن اهليمو سفنلا
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 :رخآلا لوقو

 ()َماّسي نأ اًمزاح أرما ىَهْني ام ىغبلا لهأ ىغَبلا بقعملا ىف

 فاص هنأ ىرت تنك نإو «بقاوعلا دومحم هبلقب ثبعيو ىوهلا هفختسي يذلا سيل :ىنعملا -

 .نومأم ريغ وفص وه امنإف « هتشيعم ىف

 ريسمض هلوعفمو زفتسملل لعاف «ىوهلا» أدتبم وأ ام مسا «زفتسملا» ةيفان «ام» :بارعإلا

 ربخ هنأ ىلع بوصنم «دومحم» هزفتسملا ام :ريدقتلاو ةلوصوملا «لأ» ىلإ دئاع فوذحم

 «حيتأ» ةيطرش :ول فوذحم ىلع ةفطاع واولا ؛ولو» أدتبملا ربخ هنأ ىلع عوفرم وأ «ام»

 «الب» حيتأ لعاف بئان «وفص» حيتأب قلعتم رورجمو راج ؛هل» لوهجملل ىنبم ضام لعف

 قيرطب هدعب ام ىلع هبارعإ رهظ ءابلاب الحم رورجم ريغ ىنعمب مسا :ال ءرج فرح ءابلا
 .حيتأب اقلعتم ىنيعلا هلعجو .وفصل ةفص عقي فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةيراعلا

 وهو - زفتسم وهو .لعافلا مساب بوصنملا ريمضلا فذح ثيح «زفتسملا ام» ىف :دهاشلا

 .«هزفتسم وه ىذلا) هلصأ ذإ «ردان تيبلا ىف فذحلاو «لأ» وه ىذلا لوصوملا ىلع دئاعلا

 ىبودتسلاو «دوادو ىبطاشلاو قا ماشه نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 : 84/١. عمهلا ىف ىطويسلا هركذو 4/١ ىنومشألاو
 .طيسبلا نم وهو «هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو «هلئاق مسا ىلع فقأ مل» :ىنيعلا لاق )١(

 ىف اهلامعتسا راص مث ءدلولا دلوو دلولل مسا وهو «بقعأ نم لعاف مسا «بقعملا» : حرشلا

 طبض وهو مزحلا نم لعافلا مسا «امزاح» دحملا زواجت «ىئغبلا» رخآ ءىش دعب ءىجي ءىشلا

 .كرتيو لمي «امأسي» «هقيثوتو رمألا
 لمعي نأ نع هدرو مزاحلا عدرل ىفكي ام مهيغب ءازج نم ىغبلا لهأب الزان هارت اميف نإ :ىنعملا

 .همأسي الأو حلاصلا لمعلا ىف رارمتسالا ىلع هعجشيو مهلمعب

 نم هيلإ فاضم («ىغبلا» مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «بقعملا ىف» :بارعإلا

 لوعفم هلو هيلإ فاضم «ىغبلا» بقعملل لوأ لوعفم «لهأ» هلعاف ىلإ لعافلا مسا ةفاضإ

 ىف :مالكلا لصأو «ماللاو فلألا وه ىذلا لوصوملا ىلع دئاع ريمض وهو فوذحم ناث

 ريمض هلعافو عراضم لعف «ىهني» رخؤم أدتبم لوصوم مسا «ام» ىغبلا لهأ ىغبلا هبقعملا
 ىهنيل لوعفم «أرما» لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو ام ىلإ دوعي رتتسم
 فلالاو «نأب بوصنم عراضم لعف «امأسي» بصنو ىردصم فرح «نأ» هل ةفص «امزاح»

 تلخد امو نأو «ريخلا مآسي هريدقت فوذحم لوعفم هلو هيف رتتسم ريمض هلعافو قالطولل

 نع امزاح أرما ىهني :ريدقتلاو .,فوذحم رج فرحب رورجم ردصم ليوأت ىف هيلع

 . مأسلا

 «لوصوملا ىلإ - بقعم ىهو - ةلصلا نم دئاعلا ريمضلا فذح ثيح «بقعملا» ىف :دهاشلا

 .ردان وهو ىغبلا هبقعأ ىذلا ىف ىأ

 .,/4/5 ىنومشألاو 79ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم



 مأ ""وه) بوصنمأ ريمضلا اذه ىف فالخ ىلع ىغبلا هبقعأ ىذلا ىف :ىأ

 | ٠ ."”رورجم

 سيلو ؟(اقلطم) ريثك فصولاب بوصنملا فذح نأ مان ةرابع ىضتقمو

 1 , كلذك

 طبرلل اًئيعتم نوكي نأ بوصنملا فذح راوج ىف روفصغ نبا طرش :ثلاثلا

 . (هراد ىف هتبرض ىذلا ءاج) وحن هفذح زجي مل نيعتي مل نإف

 هفذح زجي مل اصقان ناك ولف ءامات هل بصانلا لعفلا نوككي نأ. موق طرشو

 . (ديز هسيل ىذلا ءاج) وحن

 فالخ هيلع قسنلاو هديكوت ىفف هطرشب بوصنملا دئاعلا فذح اذإ : عبارلا

 .ءارفلا نع فلتخاو ةبراغملا رثكأو جارسلا نبا هعنمو (”ىئاسكلاو شفخألا هزاجأ

 هلذه» وحن ز 20(هنع) ةرخؤم تناك اذإ هنم لاحملا ء ءىجم ىلع:اوقفت ا وقفتا : سماخلا

 , 7(ةدرجسم اهتقناع ىأ) «ةدرجم تقناع ىتلا

 7”بلعت اهراجأفق (تقناع ةدرجم ىتلا هذه) وحن ةمدقتم لاخلا تناك نإف

 0 ماشه اهعنمو

 اضق نم رثأ دعب ضاق تناك انش فضرب مق ةلاذك

 .ب()

 :ج ل(

 فذخلاف فصولا عم امأو روكذملا لعفلا نم هفذح ريثكلا لب... .» ,7و١/30 ليقع نبا لاق (*)

 . ؟ليلق هنم

 . (ىدارملا خيشلا شفخاللو) ١4 ١ص 31ج نابصلا لاق (5)

 .ج أ(

 .(حجارلا وهو) ١5١ص ١ج :نابصلا لاق (4) :
 0 0/١ ىنومشالا عجار ىلا



 فاضملاو ةفاضإب رجا نإف « فرحب وأ ةفاضإب رجني نأ امإ رورجملا دئاعلا

 (2(ىذلا) :ىأ 2” ضاق تنأ ام ٍضْفاَف ل ىلاعت هلوقك ءهفذح راج لماع فصو

 :هلوقب راشأ ةيآلا هذه ىلإو . هيضاق تنأ

 .(اضق نم - رمألا لعف دعب ىأ - رمأ دعب ضاق تنأك)

 ءروفصع نبال افالخ اًدج فيعضب هفذح سيلو (ِضْفاَف) ىلاعت هلوق وهو
 . 9(ىنعملا) ىف بوصنم هنألو «نآرقلا ىف هدورول حيصف لب

 .بوصنم هنأ معز نم نييوحنلا نم نأ ىلع

 .(نَسَح ههجو ىذلا ءاج) وحن فصو ريغ فاضملا ناك نإو

 نإف .«هفذح زجي مل (سمأ هبراض انأ ىذلا ءاج) وحن لماع ريغ اًفصو وأ

 .لماعلاب هديقي ملو فصولا مظانلا قلطأ :تلق

 مظنلا اذه ءارقتسا نم مهف دق هنأل ديبيقتلا نع لاثملاب ىفتكا *(هنأك) :تلق
 . ليثمتلاب مكحلا 2(ممتي) دق هنأ

 :هلوق ىف هركذ دقف فرحب رورجملا امأو

 همس ىي 300 سال سارا هو 00

 رب وهف تررم ىذلاب رمك رج لوصوملا امب رج يذلا اذك
 :طورشب فرحلاب رورجملا دئاعلا فذح روجي هنأ : ىلعي

 افلتخا ولف ءاظفل دتاعلل "”(راجلا) فرحلا لثمب لوصوملا رجني نأ :لوألا

 . "هب تللح ىذلا ىف تللح) وحن فذحلا زجي مل اًظفل

 .47 هط ةروس )١(

 .(ام) ب ىفو ج ل (0)

 .(ىنعملاب) ج ىفو ب أ (0

 ) )4ىنومشألا عجار ١/ 8١.

 . (هنإ) ب ىفو جا .ك (0)

 .(متي) ب ىفو ج قل (5)

 .جا عب (0

 .(هب تللح ىذلا ىف تللح ىذلاب تررم) ب ىفو ج ق3 (8)

 3 ء/



 :وحن فذحلا زجي مل (7(ىنعم) افلتخا ولف 2« ىنعم نافرحلا دحتتي نأ : ىناثلا

 . ؟9ةيببسلا نيءابلا ىدنحإب ©7(ىنعَت) ؛هاهب .,تررم ىذلاب تررم

 وحن .فذحلا زجي مل قلعتملا فلتخا ولف «ىنعم امهقلعتم دحتي نأ :ثلاثلا

 :(هب تررم ىذلاب تررس)

 ىأ (تررم ىلا م١ :هلوقب هيف طورشلا عامتجالا هفذدح زوجي اه لثم دقو

 . اًقلعتمو ىنعمو اًظفل هلثمب لوصوملا رج فرحب رج دق نال ,دئاعلا فذحف . هب

 نإو اًضيأ فذحلا زاج ركذ اميف لئامملا رجلاب لوصوم اب فوصوملا رج ولو

 .(هب تررم ىذلا لجرلاب تررم) : وجبن ؟”'(رجي مل) لوصوملا ناك

 .نيفرحلا ظفل قافتا وهو ءدحااو طرش الإ همالك نم لخؤي ال :تلق نإف

 دئاعلا رجي نأ طرش هنإف ءرهاظف همالك نم ىناثلا طرشلا ذخأ امأ :تلق

 ريغ ذئيح دئاعلل راجلا ناك 5 ”(ىنعم)) ناف قرا ب فلتما ىتمو ل لوص وملا رج ىذلاب

 . هليثت نمف ثلاثلا طرشلا ذخأ امأو

 لمشيل .هب فوصوملا وأ لوصوملا رج امب. :لوقي نأ ىغسيني ناك :تلق نإف

 .نيتروصلا

 فوصوملا ىلع فرحملا لوخدف ءدحاولا ءىشلاك ةفصلاو فوصوملا :تلق

 .(راصتخا كلذ ىلع صيصنتلا انه كرت كلذلف «ةفصلا ىلع هلوخدك

 : هيمنث

 : مظانلا

 جا ل(

 .(نيغعت) ب ءأ ىفو ج (0)

 481١/١. ىنومشأ ها قاصلإلل ىرخألاو (”)

 .رجي مل :لصألا ىف (5)
 .َج كك (0ه)

 ا



 .هراد ىف هب ىذلاب ترم :وحن .دوعلل حلصي رخآ ريمض مث نوكي الأ : لوألا

 .هب رم ىذلاب تررم :وحن لعافلا نع ابئان نوكي الأ : ىناثلا

 . طورشلا هذهب مظانلا لخأ 20(دق) :تلق نإف

 ام ال - بابلاب صاخ وه ام طورشلا نم انه ركذي نأ همزلي امنإ :تلق

 عنتما سبللا ىف عقوي هفذح ناك ام نأ "”كلذب) ملع دقو ."هريغ نم ذخؤي

 عيمج ىف لعافلاك لعافلا نع بئانلا نأو «هريغ ىفو بابلا اذه ىف هفذح

 ءاج دقو اهنذح زجي مل ترصح اذإ ةلضفلا 1 نأو «هفذح - عانتما اهنمو ؛هماكحأ

 (9ىنودسحي مل وذ رهدلا أو 2 3 2 دس نمو
 دردان وهو «هيف :ىأ

 )١( (دقن) ج ىفو ب ءأ .

 .(هريغ ىف دجوي ال) ج ءب ىفو ءأ(0)
 .ب (95)
 .رفاولا نم وهو . ىئاطلا ىدع نب متاح وه :هلئاق : ىنيعلا لاق (5)

 .«دوسحملا ةمعن لاوز ىنمت :دسحلاو ءدسحلا لجأل :ىأ ءانه ليلعتلل «نم» ىنعم ءدسح نم : حرشلا

 . ؟ىنملظي» ىلع روجي

 .هيف ىنوذؤيو ىنودسحي نأ نود تقو رمي الو ءايغبو ادسح ىموق ىنملظي : ىنعملا

 رورجمو راج «ىلع» عراضم لعف «روجي» روجي هلوقب قلعتم رورجمو راج «دسح نم» :بارعإلا
 أدتبم ماهفتسا مسا «ىأ»و .هيلإ فاضم ملكتملا ءايو روجي لعاف «ىموق» اضيأ روجي هلوقب قلعتم

 موزجم عراضم «ىنودسحي» ةمزاج ةيفان «مل١ رهدلا ةفص لوصوم مسا «وذ» هيلإ فاضم «رهدلا»

 لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو «لوعفم ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو هلعاف ةعامجلا واوو نونلا فذحب

 .هيف ىنودسحي مل :ريدقتلاو .فوذحم دئاعلاو لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال

 ىلع ىنودسحي :هلوق وهو ةلصلا ةلمج نم دئاعلا فذح ثيح «ىنودسحي مل وذ» ىف :دهاشلا

 هيف ىنودسحي مل ريدقتلا ذإ ءرج فرحب رورجم دئاعلا كلذ نأ عم «وذ» هلوق وهو لوصوملا
 لمكت مل هطورش نأ لاحلاو

 نمذلا فرصنيف رورجملا ريمضلا هيلع داع دقو اروكذم انامز لوصوملا لولدم نوك فذحلا لهس ىذلاو

 .فوذحملا ىلإ

 ىنومشالاو ىبودنسلاو ءدوادو «ىبطاشلاو 2174 ١/ ماشه نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

41/1 . 

 فرحلا نيعستي مل ام ةمدقتملا طورشلا لحم نأب در» :هلوقب نابصلا درو .ذاش :ىنومشألا لاق (6)

 .7١؟١/8 «ذوذش الف تيبلا ىف امك فوذحملا

 ا 16
 قدك

5-353 



 .فيرعتلا ةاداب فرعملا

 اطّمتلا هيف لق تقرع طمتق طق ماللا وأ فيرعت فرح أ

 عطق ةزمه ىهو ةيلصأ ةزمهلاو (لأ) فيرعتتلا فرح نأ ليلخلا بهذم

 وهو ماللاو فلألا :لوقياالو (لأب) اهنع ربعي ناكو لامعتسالا ةرثكل تلصو

 0 : مظانلا رايتحخا

 ةدئاز هدنع ةزمهلا نكلو اضيأ (لأ) فيرعتلا فرح ا بهذمو
 . ىئانث هدنع فيرعتلا :فروحمف عضولا ىف اهب دتعم

 ىف لقنو «هيوبيس مالك رهاظ وهو هحرشو '”ليهستلا ىف:هنعهلقن ام اذه
 . نيرخآتملا رايتخا وهو (”حراشلا هعبتو اهدحو ماللا هنأ هيوببيس نع ةيفاكلا حرش

 ظ :تاهيبنت
 نم هتمالسل ليلخلا لوق ىدنع حيحصلا :ليهستلا حرش ىف لاق :لوألا

 , '9(رئاظنلا) مدعل هجوم لصألل "”(هتفلاخم) ةريثك هوجو

 .. فرحلا وهو ةدايزلل هيف ةيلهأ ال اميف ةدايز ريدصت : اهدحأ

 هل ريظن الو نكاس دحاو فرح ىلع ريدصتلل ةقحتسم ةملك عضو : ىناثلا

 .كلذ ىف

 60 ؛©0كلذل ريظن الو لصو ةزمهب حاتتفا :ثلاغثلا

 .(هيوبيسل افالخ ةدئاز ةزمهلا تسيلو) 47ص ليهستلا ىف لاق )١(

 . (ريظنلا» ب ىفو ج ءأ (5)
 جا رس وسن (6)
 9/١". عمهلا ه١٠ لجرلا لوقتف ركذتن مث ىلإ لوقت اهيلع فقت برعلا نأب (1)



 .كلذل ريظن الو ببس الب لصولا ةزمه حتف مزل :عبارلا

 حتفت اهنإف مسقلا ىف (نمي) ةزمه نم ببسلا ىفنو موزللاب تزرتحاو :لاق

 زجاح نود مض ىلإ رسك نم لقني الثل تحتفو .لصألا وه اهرسكو رسكتو

 . نيصح

 نكاسلا ىلإ ةلوقنملا ةكرحلاب لصولا ةزمه نع ءانغتسالا دوهعملا نأ : سماخلا

 نم روهشملا ىف ةزمهلاب ادبي لب - ذوذش ىلع الإ فيرعتلا مالب كلذ لعفي ملو
 0غ( .٠ » ب
 .٠ سوو ةءارق

 ىف الو هللاب "'مهلوق) ىف عطقت مل لصو ةزمه تناك ول اهنأ :سداسلا

 .نلعفأل هللا "”افأ) مهضعب لرق

 ةزمه ءاقب «9(مزلل) لصو ةزمه تناك ول اهنأ وهو «عباس هجاوو :تلق

 ىف هيلإ راشأ دقو 9(ِنيرَكَذلا) وحن ىف (©0(ةلدبمو) ةلهسم ءادتبالا ريغ ىف لصولا

 :زجارلا لوق ىف اهتداعإو اهيلع فقولاب ليلخلل مهضعب لدتساو «ليهستلا حرش

 "”لجب هاَْللم دق نإ محشلا 2 لآ اذب اًفحْلأو اذه اَنَل َلُجَع

 تهتنا «نيققحملاو ءارقلا خيش شروب بقلملا ناميلس نب ورمع نب ديعس نب نامثع :وه )١(
 عفان ىلإ لحرو .رصمب ةئامو رشع ةنس دلو - هنامز ىف ةيرصملا رايدلاب ءارقإلا ةسائر هيلإ

 نأ ليقو .ةئامو نيسمخو سمخ ةنس ىف تامتخ ةدع نآرقلا هيلع ضرعف ميعن ىبأ نبا

 هالجر تدب ىشم اذإ ناكو ءاراصق ابايث سبلي هرصق ىلع ناك هنأل «ناشرولاب هبقل اعفان

 .شرو ليقف ففخ مث «ناشزواي أرسقاو ناشرواي تاه لوقي عفان ناكف هناولأ فالتخا عم

 نينامثو عبس نع ةئامو نيعستو عبس ةنس رصمب شرو ىفوت «فورعم رئاط : ناشرولاو

 .ب(؟0)

 .(ىأ) ىفو أل (7)

 .«مزل» ج أ ىفو «ب ()

 .«ةلدبم وأ» ج ءب ىفو ءأ (5)

 .145 «157 ماعنألا ةروس (5)
 . سدسملا زجرلا نم ءزجارلا ىعبرلا ثيرح نب ناليغل تيبلا :ىنيعلا لاق (/)

 ضعب هطبضو بسح- ىنعمي «لجب» «ةلالملا نم - ىلوألا ماللا رسكي - ؛هانللم» : حرشلا

 - 2 .رج فرح اهنأل ةروسكم هيف ءابلاو «دوهعملا لخلا هب دارأ (لخبب» باتكلا تايبأ حارش
 ,؟

 ١ 3-6 7ك
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 :تيبلا فصن ىف اهيلع فقولابو
 لالح ىح نع سرادلا لزنم :لا"اريختساو::اعبرا ىليلخ اي 9 14 لكلا 0# ا ا

 "لمعلا بيواتو ُهانْغَم ٌرطق- ١ لا كدعب ىف ربا قحسم لثم
 قلعتم رورجمو راج «انل» تنأ هريدقت هيف رتتسم ريمض هلعافو رمأ ,لعف «لجع» : بارعإلا -

 انو رتتسم ريمض هلعافو رمأ لعق قحلاو ةفل ةفطاع واولاب «انقحلاو» هب لوعفم «اذه» لعفلاب

 رورجمملاو راجلا نم لدب رورجمو.زاج «محتشلاب» قحلاب قلعتم روزجتمو ناج. «اذب هب لوغفم
 لعاقو لعف «هانللم» قيقحت فرح ةدق» همسا انو بصنو دييكوت فرص نإ هانإ) قباسلا

 هلعافو , ىفكي ىنعمب عراضم لعف مسا ؛لجب» نإ ربخ عفر لحم لحم ىف ةلمجلاو ءلوعفمو
 ”:ءابوجو' هيف رتتسم ريمض

 اذهف اهداعأ مث اهيلع فقو رعاشلا نأ كلذو «لأ» وه فيرعتلا فرح نأ «لأ اذب» ىف :دهاشلا

 - .ليلخلا بهذم اذهو اهعطقل مهداقتعا ةوق ىلع لدي

 ش 0 .لأ اذب انقخلأو اذ لجعو اذ عد : :ىورو

 عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو ىبطاشلاو 0١ ىنومشألا :ةينفثالا خارش نم هركذ :هعضاوم .
 . 79١/١ صئاصخملاو 7177 ص 7 ج ىف هيوبيسو 0١

 نيذهك لأب لوألا اهرطش ىهتني اهتايبأ لك اتيب رشع ة ةعبس اهتدع :ةديصق لوأ :ناتيبلا ناذه )١(
 . لمرلا نم ىهو «ىدسألا صربألا نب , كيبعل :ىهوا :ادنعاو اتيب الإ نيتيبلا

 نم «سرادلا» امهيف نيعلا حتفب وهو رظتناو فقو اذإ عبري عبر نم .نينثالل رمأ «اعبرا» :حرشلا
 ىنعمب لاح عمج - ةففخم ماللا :حتفو ةلمهملا ءاحلا .رسكب «لالخج» م«افغ.اذإ لزنملا سرد.

 .مرك باب نم هلعفو «ىلابلا بوثلا - نوكسف حتفب - قحس .ةدربلا قحس» ميقمو لران
 -ةفصلا ةفاضإ نم دربلا ىلإ قحس ةفاضإو ططخملا بوثلا - نوكسنف مضب - دربلا
 ةمجعملا نيغلاب - «هانغم» رطملا «رطقلا١ لازأو احم - ءافلا فيعضتب - «ىفع» «فوصوملل
 فيفختو ةمجعملا نيشلا حتفب - «لامشلا بيوأت» هنع اولحترا مث هلغهأ هب ماقأ ( ىذلا هلزنم -
 ْ .لامشلا ةيحان نم بهت ىتلا حْيرلا وهو - ميملا
 هيلإ فاضم ملكتملا ءايو ىنثم هنال ءايلاب بوصنم ىدانم («ىليلخ# ءادن فرح ةاي» : بارعإلا

 «لزنملا» هلعاف نينثالا فلأو رمأ لعف «اربختساو» هلعاف نينثالا فلأو رمأ لعف ؛اعبرأ»

 «لالخ# اربختساب قلعتم رورجمو راج «ىح نع» لزنملل تعن «سرادلا» اربختسال لوعفم

 دعب «كدعب» .صضام لعف «ىفع» هيلإ فاضم ؛دربلا قحس» لزنملا نم لاح «لثم» ىحل ةفص
 ىفعل هب لوعفم «هانغم» ىفع لعاف «رطقلا» هيلإ فاضم باطخلا فاكو ىفعب قلعتم فرظ
 .هيلإ فاضم «لامشلا» رطقلا ىلع فوطعم «بيوأتو» هيلإ فاضم لزنملا ريمضو

 فرعملا نع «لأ» وهو فيرعتلا فرح رعاشلا لصف ثيح ؛هرطقلا . ... لزنملا» ىف :دهاشلا
 رطشملا لوأ فرعملاب ءاج مث هيلع فقوو نيتيبلا نم لوألا رطشلا رتشنآ فيتزعتلا فرح لعجو
 .اهدحو ماللا تسلو «لأ# وه فيرعتلا فرح نأ ىلع لدي نيلجلا دنع اذهو :ىناثلا

 817/١. ةيفلألل هحرش ىف ىنؤمشالا هركذ :ةعضاوم

 عكا



 . 7كلذ اهيف درطا ةريثك تايبأ ىهو

 اذه ريغ ىف كلذ تركذ دقو «هجوألا هذه رثكأ نع هيوبيسل رصتنملا باجأو

 .راصتخالا ىلع ىنبم اذه نإف «باتكلا

 نإ اهبوحصم نأل ةيسنجو ةيدهع :نامسق فيرعتلا ةادأ نأ ملعا :ىناثلا

 اسح هلولدم روضحب وأ «لجرلا تمركأف لجر ىنءاج» وحن هركذ 9«ميدقتب» دهع

 74 ٍراَْلا يف امه ذإ : ىلاعت هلوقك امّلع وأ .امهس ددس نمل «ساطرقلا» كلوقك

 . ةيسنج - ىهف الإو ةيدهع ىهف

 ناسنإلا ْنِإإ» وحن دارفألا لومشل ىهف زوجت نود لك اهفلخ نإ ةيسنجلاو

 ' لجرلا تنأ» وحن ةغلابم صئاصخلا لومشل ىهف زوجتب اهفلخ نإو 24 رسخ يف

 004 يح ءيش لك ء ءاَمْلا نم انْلعَجو إ وحن ةقيقحلا نايبل ىهف اهفلخي مل نإو «املع

 .ةيهأملا فيرعت نوملكتملا "”(هيمسي) ىذلا وهو

 مهضعب اهلعج دقو ©"”ةيدهعلا ىه اهنأ ىضتقي ةيفاكلا حرش ىف همالكو

 .هسأرب امسق

 نيبو «(محللا رتشا) وحن ةقيقحلل ىتلا هذهب فرعملا نيب قرفلا ام :تلق نإف

 . ؟«امجلل رتشا» وحن ةركنلا سنجلا مسا

 .مدقت دقو سنجلا مساو سنجلا ملع نيب قرفلاك امهنيب قرفلا :تلق

 :نيتيبلا نيذه دعب اهنم )١(
 لاصولا بابسأب كنموكسمم لا كناريج هب ىنغي دقلو
 لاح دعب لاح مايألاو نيب لااوعمزأ ذإ مهدو ىدوأ مث

 لامرلا ةش وأ ةناعلا ىذ بأج لا ىاولاك سنعب مهنع فرصناف

 ىلاعسلا لاثمأ ناسرألا ىف ليخ لا الملا بيضاهأ نم اندق نحن
 . (مدقتب) ج «ب ىفو .0(2)

 .5 ةبوتلا ةروس (”)

 .؟ رصعلا ةروس (4)

 7 ءايبنألا ةروس 2(

 .(هومسي) أ ىفو جو «ب 00

 . ١7 ةقرو ةيفاكلا حرش عجار (1)
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 ْدَقو) : هلوقب كلذ ىلع هبن ةفرعم ريغ ةدئاز درت دق فيرعتلا ةادأ تناك املو
 .ةمزال ريغو ةمزال :نيبرض ىلع اهتدايز نإ مث (دارَت

 نامزلل مسا (نآلاو) منص ملعأ (تاللاك) اهنم ةظوفحم .ظافلأ ىه ةمزاللاف

 .ىنب .كلذلو ,فيرعتلا فرح ىنعم نمضم وهو رضاحلا

 . (ىتاللا مث ؛نيدلاك) تالصوملا نضعب اهنمو .
 .اهريغب تفرعت اهنأل ةدايزلاب تاملكلا هذه ىف (لآ) ئلغ مكح امنإو 3

 .فيرعتلا فرح ىنعم هنمضتبف (نآلا) امأو «ةيملغلابف (تاللا) امأ

 هنأل ةمزال اهنأب اهيلع مكح امنإو «تالصلاب اهفيرعت نآلف .ءتالوصومل امأو
 . .اهفذح دهعي مل

 تلقت ةنآلا» ءانب بيس لعج نم لوق ليهستلا حرش ىف درا دق :تلق نإف
 .(كلذ ىلع ىنبم هيف «لآ» ةدايزب لوقلاو) فيرعتلا فرح ىنعم

 نأ مزلي الو اهريغب هفيرعت نوكي نأ مزلتسي هيف اهتدايزب لوقلاو :"”تلق
 هوجو نم رنخآ هجوب نوكي نأ زوجي لب) فيرعتلا فرح ىنسعم نمضتب نوكي
 77 290(فيرعتلا

 لوق وهو .”ةراشإلا ىنعم نمضتل ىنب «نآلا» نإ : ليهسلا ىف لاق دقو
 كلذب هفيرعت ناك اذإو «ةراشإلا ءامسأ هب تفرعت امب فرعم اذه ىلع وهف جاجزلا
 .ةدئار ال روضحلل نآلا ىف «لأ» نأ ىلإ موق بهذو «ةدئاز هيف «لأف»

 حيحصلاو .فيرعتلل (”0اهلك» تالوصوملا ىف و «لأ» نأ ىلإ موق بهذو
 لوألا 00

 جا ءب()

 .جاب )2

 .560ص ليهستلا فرفإ

(1)8. 

 .هتوقل هتيضتراو (6)



 ركذو «ىتاللاو نيذلا» نم «لأ» فذح "ليهستلا ىف ىكح دق :تلق نإف

 .ةغل كلذ نأ هحرش ىف

 فيكف ماللا فيفختب ")2نيذل طارص» أرقي ايبارعأ تعمس :ورمع وبأ لاق

 .؟ةمرال اهلعج

 انه مزجف «حيحص وهو «برعلا رثكأ دنع ةمرال اهنأ دارأ هنأك :تلق

 .«ربوألا تانبك رارطضالو» :لاقف ةمزاللا ريغ ىلإ لقتنا مت

 .ةرورضل دازي مسقو « ىنعمل دازي مسق :نامسق ةمزاللا ريغ ةدئازلا

 .ةفصلا حملل "”ىذلا وه»١ :لوألاف

 لبقي ال ةركن عم دازي برضو «ةفرعم عم دازي برض :نابيرض :ىناثلاو

 ش . فيرعتلا

 :رعاشلا لوقك لوألاف «نيبرضلا ىلإ راشأ دقو

 (9 ريالا تانب نع كتيهَن دقلو 2 القاسعو اًومْكأ كينج دقلو

 .(ىتالو نيذل لاقي دقو) ”7”ص ليهستلا ىف لاق )١(

 .ا/ ةحتافلا ةروس (7؟)

 . (ىتلا وه) ج ىفو «(ىتلا ىه) ب ىفو 3 (0)

 .لماكلا نم وهو .هلئاق ىلإ هزعي ملو دير وبا هدشنأ :تيبلا اذه ىف ىنيعلا لاق (5)

 ارورجم ناك ام ىلإ لعفلا لاصيإو ماللا فذح ىف هلثمو .«كل تينج ىأ «كتينج» :حرشلا

 ««لرانم هانردق رمقلاو» .«اجوع اهنوغبيو» ..«مهونزو وأ مهولاك اذإو» :ىلاعت هلوق
 ةنزب - ءمك عمج - ةزمه هرخآ ىفو ميملا مضو فاكلا نوكسو ةزمهلا حتفب - ؛اؤمكأدو

 ىف ىهو ءاتلا نم ايلاخ درفملا نوكيف اضيأ ةأمك ىلع - ءمكلا عمجيو - سلفأو سلف

 .ةغللا رداون .نم اذهو ءرمتو ةرمث سكع ىلع هعمج

 ةأمكلا ىه ليقو «ضيب ةأمكلا نم عون وهو - روفصع ةنزب - لوقسع عمج :«القاسع» و

 :ىلاعت هلوق ىف تفذح امك ءايلا تفذحف ليقاسع هلصأ ناكو .ةرمحلاو ضايبلا نيب ىتلا

 .بارتلا نولك ةبغزم راغص ةأمك :ىه ءربوألا تانب» - ,«بيغلا حتافم هدنعو»

 .ءىدرلا نع كتيهنو ديجلا عونلا كل تينج :ىنعملا

 لوعفمو لعافو لعف «كتينج» ديكأت فرح دقو ديكأتلل ماللاو مسقلل واولا «دقلو» : بارعإلا

 - ماللاو ةفطاع واولا «دقلو» هيلع فوطعم «القاسعو» ناث لوعفم «اؤمكأ» لوأ
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 ”ءىدر ةأمكلا نم برض ىلغ ملع وهو ءريوأ تانب :ىنعي

 :رعاشلا لوقك ىناثلاو

 «”وِرمع نع سيق اي سفنلا تْبطو تددص ....انهوجو تفرع نأ ال كئيأر

 : .؟(نييفوكلل افالخ) ريكنتلا بجاو زبيمتلاو ءزييمت هنال (اًسفن) :دارأ

 رورجم «تانب» رج فرح «نع» لوعفمو لعافو لعف ةكتيهن» قيقتت فرخ دقو مسقلل 2 7
 :هيلإ فاضم «ربوألا» هب

 عون ىلع ملع «ريوأ تانب» نأل ؛ارطضم ملعلا ىق م «لآ» داز ثيح «ريوألا تانب» ىف :دهاشلا

 اهدازف :لأو ةفاضإلا ؛نيفرعم عامتجا نم ارارف «لاد هلخدت ال مكعلاو (ةىدر ةأمكلا نم

 3 ,, ةرورض انه
 75ص ىدوكملاو ٠ 2” ليقع نباو 4 ١ ص مظانلا نبا :ةيفلالا حارسش نم هركذ : هعضاوم

 نباو .«"5ضص ىطويسلاو ىوانهطصالاو 80:17 ىنومشألاو ىيودتسلاو «دوادو ىبطاشلاو

 .58/” صئاصخلاو ١ بيبللا ىنغم ىف هركذ اضيأو ء١/117٠ ماشه

 )١( ىنومشألا عجار 0/1 8.

 نب ديشرل وه :ليقو ءعونصم تيبلا اذه نأ مهضعب نع القن ئزوتلا ركذ“.:,ئنيعلا لاق (؟)

 ٠ . ..ليوطلا نم وهو - ىركشيلا باهش
 نع سبق اي هلوق نم دارملا وهو .ىركشيلا دلاخ نب دوعسم نب سيقل باطخ «كتيأر» : حرشلا

 ىف انتابث : ىأ «اندالج تفرع املا ىوريو «تاوذلاو سفنألا هوجولاج دازأ" ةائهوجو» ورمع

 كنا ديري «سفنلا تبنط» «تيأنو تضرعأ :ىأ «تددص» انفوينتس عقو ةدشو برجا

 .هولتق دق رعاشلا موق ناكو سيقل اميمح اقيدص ناك :ة«ورمع» تيضر

 هنع رفو ارمع هقيدص كرت مهفايسأ عقو ىأر نيح مث . مهددهتي ناك هنأل « سيقب ددني :ىنعملا

 . بايإلاب ةهينغلا نم ىضرو

 ؛نأ» ىأرب قلعتت نيح ىنعمب ةيفرظ «ال» ةيرصب ىأر لوعفمو لعافو لعف :كتيأر :بارعإلا

 لعاقو لعف ؛تددص» هيلإ فاضم ريمضلاو لوعفم «انهوجو» لعافو لعف «تفرع» ةدئاز

 نع» ءادن فرحنب ىدانم «سيق اي» زييمت «سفنلا» لعافو لعف «ثبطو# «ال# باوج وهو

 .تبطب قلغتم رورجمو راج «ورمع
 دار امنإو ةركن نوكي نأ هقح:ناكو « ماللاب افرعم زييمتلا ركذ ثيح «سفنلا تبط» :دهاشلا

 .ةرورضلل هيف ماللاو فلألا

 ليقع نباو «4 ١ص مظانلا نباو 0 ماشه نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 «؟ 8ص ىدوكملاو ىوانهطصالاو « 840/١ ىنومشألاو ءدوادو «ىبطاسشلاو 0٠١مل 7

 ٠ ' 78ص ىطويسلاو
 هنوك زاوج ىلإ نويفوكلا بهذو نييرصبلا بهذم اذه) ٠١7/١ ليقع نبا لاق .ب ءأ (*)

 ش . «ةدئاز ريغ مهدنع مآللاو فلالاف ءةفرعم

 دكا



 ةركن هنأ 2)(دربملا) بهذم نأل ءديجي سيل ربوألا تانبب هليثمت :تلق نإف

 .فيرعتلل هيف لأو

 :لاقف .ىنعمل دازي ىذلا وهو لوألا مسقلا ىلإ لقتنا مث

 القث هع ناك ْدَق ام حْمَلل الخد هيلع مالعألا ضعبو
 لبق نم لوقنملاك حملل هيلع لخدي ال ام اهنم نأل ؛(مالعالا ضعب) لاق انإ

 اهنأ .(القث هْنع ناك دق ام ٍحمَلل) هلوق رهاظو «©""ةرورضلا ىف الإ (ديزي) وحن
 1 «هحرشو ليهستلا ىف همالك رهاظ وهو .فصولا حملل ال لصألا حملل لخدت

 نيع مسا نمو (لضفك) ردصم نمو (ثراحك) ةفص نم لوقنملاب لثم هنأ هديؤيو

 ' . مدلا ءامسأ نم وهو (نامعنك)

 «نامعنلاو ثراحلاو لضْفلاك

 ناآل «نيع مسا وأ ردصم نم لوقتنملا *”(ىف) نوكي دقو «حراشلا لوقو

 «*ليوأتلا ىلع اهب فصولا ىف تافصلا ىرجم ىرجت دق نايعألا ءامسأو رداصملا

 . فصولل حمللا نأ ىضتقيف

 .مهتارابع ىف روهشملا وه اذهو

 : هيبنت

 .رظن (نامعئلاب) هليثمت ىف نأ ملعا

 هيف ةادألاف اذه ىلعو «هلقن ةادألا تنراق امل ليهستلا حرش ىف هب لثم هنأل

 (”ةمزال نكت مل حملل تناك اذإو «ةمزال

 .(ليلخلل) ب ىفو ج . )١(
 :رعاشلا لوقك ()

 هلهاك ةفالخلا ءابعأب اديدش اكرابم ديزيلا نيب ديلولا تيأر

 .868ص ١ج ىنومشأ ها ديلولا ركذ مدقت اهلهس ةرورضف

 .ج أ 5

 ١ص حراشلا (6)

 486/١. ىنومشالا عجار (1)
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 ع

 .ايس فلو اً ركل :هلوقو

 .نايسا كلذ ىف هفذحو

 دصق نإ .نيدصقم ىلع نابترم ناهجولاو نايس «1(لاق) فيك .:تلق نإف

 .هديرجت ميدتسا دصقي مل نإو لاب ءىجن ("”(ةفصلا حلل)

 موهفم وهو «حيحصنف نيدصقم ىلع "”(نيبترم) :انمهنوسك امأ :تلق

 . .(القث هلع ناك دق ام حمل هالَعنم) :هلوق نم: '(ىضرم)

 0 .هتررق امك فيرعتلا ةهج نم ىنعي (ايس) هلوقو

 :لاق مث

 هيقملاك لأ بوُحصم وا فاضُم هبللاب اًمَلع ريصُي دقو

 هانعم هل ام ضعب ىلع بلغي ام ةادالا وأ ةفاضإلاب فرملا نم .نأ : ىنعي

 | .هارجم ىرجأ .لب . ملعب سيل هنأ ىلإ بهذ نمل اقالخ ةبلغلاباًملع ريصيف

 ىف «سايع نباو «0(ورمع نباو رييزلا نباو) «رمع نبا) فاضملا لاثمو

 . "ههنع هللا ىضر ةلدابعلا

 تيار لأ ةقع ةبقع ىف (باتكلاو ةنيدملاو تييبلاو ةبقعلا) لآ بوحصم لاثمو

 ا .هيوبيس فتصمو ةبيطو مارحلا

 بجوأ فض و دات نإ ىذ لآ فالحتو | ش :لاق مث

 .ةبلغلاب اًملع راص ام تبحص ىتلا ىلإ ةراشإ (ىذ)

 .(حمللا) .ج أ ىفو «با('؟)

 ..«نيترتم) ,ج ىفو ب لق 5

 .ج ()
 ش .ج (0)
 دبع هلصأ نوكي نأ :امهلوأ : نيرمأ لمتحي لدبعو ءرفعج ةنزب لدبع عمج : ةلدابعلا فز

 دق اونوكي نأ :ىناشلا .الديز راص ىتح ديز ىلع ماللا تديز امك هرخآ ىف مال تديزف

 . عساو باب تحنلاو «ةلالجلا ظفل مال ىف .ماللاف هللا دبع نم هوتحمن
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 .قعص اي :قعصلا ىف :مهلوق ءادنلا ىف اهفذح لاثمو

 (2(سيق ىّشعأ) ىشعالا ىف مهلوق ةفاضإلا ىف اهفذح لاثمو

 اكرابم نينْثا موي اذه» مهلوقك اليلق الإ ةفاضإلاو ءادنلا ريغ ىف فذحي الو
 . «هيف

 ىف «لأ» هلعج ىف درسبملا لوق داسف حضوي حيصفلا ىف هنم لاحملا ءىجمو

 . تاركن تراص تلاز اذإف «فيرعتلا مايألا رئاسو نينثالا

 .فذحنت دق امهريغ ىفو :هلوقب كلذ ىف اهفذح ىلإ راشأو

 ال نم لكل مسا لصالا ىف ىشعالاو 2.سيق ىلإ فيضاأو لأ هنم تفذحف ىشعألا هلصأ )١(

2 45 



 ربخلاو ادتبمل
 رذتعا نم نم ديز َتلُق نإ ُرْبَح ٌرذاعو دبر آدتبم

 افصو وأ هنع اربخم ةدئازلا ريغ :ةيظفللا لماوعلا نم درجملا مسالا وه أدتبملا

 لوؤملاو "'"رذاع ديز :وحن) حيرصلا لمشي سنج : : مسالاف .هب ىنغتسي امل اعفار

 ناك مسال جرخم :ةيظفللا لماوعلا نم درجملاو 74 مكل ريح اوموصت نآو ) وحن»
 94 هريغ هلإ نم مكل ام و (ديز كبسحب) وحنل لخخدم .«ةدئازلا ريغو ءهوحنو

 .ةدئاز نمو أدتبم "«(هلإ) كلذكو ةدئازا هيف: :ءابلاو ادتبم كبسح نإف»

 ال مدقم ربخ ه هوحنو لاثملا اذه ىف (كبسح) نأ : ةيفاكلا حرش ىف ركذو

 كبسحب» :وحن ة ةركن هدعب ناك اذإ أدتبم نوكي امنإو ةفاضإلاب فرعتي ال هنأل أدتبم

 , 9 200 .هرد

 لمشي : (هب ىنغتسي امل اعفار) «لاعفألا ءامسأل جرخم .ةافصو وأ اربخممو»

 هب جرخيو «نارمعلا بورضمأ» :وحن هبئانو# ناديزلا مئاق ديو : وحن لعافلا

 .هب ىنغتسم ريغ هعوفرم نإف «ديز هوبأ مئاقأ» :كلوق نم ءمئاق "6 :وحن

 ىلإ دنسم : ىناثلاو ءربخ وذ امهدحأ :نامسق أدستبملا نأ كلذب حضتا دقو

 (ربخ ٌرذاعو ٌديز أدتبم) :هلوقب ©2(لوألا ىلإ) راشأ دقو .ربسخلا نع ىنغي عوفرم
 1 . تيبلا

 َج ا(

 1١84. ةرقبلا ةروس (0)
 .486 فارعألا ةروس ()

 .(لا) ب ءأ ىفو ج (4)

 جا ل (60)

 ناك ولف ةركن رخأتملا ناك اذإ اذه .ءثيدح كبسحبو) ١7 ةقرو ةيفاكلا حرش ىف لاق (1)

 اهفرعت ال ىتلا ءامسألا نم ابسح نأل ءمدقم ربخ كبسحبو اآدتبم نوكي نأ دوجألا ةفرعم
 . فهأ (كبسحب ةفاضإلا

 :ج ءب (0

 .جاءب فلز



 :هلوقب ىناثلا ىلإو

 ناذ راسأ ىف ىتغأ لعاف ىناثلاو أدتبم لوأ 78

 (7(ا) عفار فصو وهو ةيظفللا لماوعلا نم درجم مسا ىناثلا لاثملا ىف «راسأ»و

 .هب ىنغتسي

 «ناذ راسأو ٌرذاع ديز» امهو نيلاثملا نيذه”كلع سق :ىأ (سقو) :لاق مث
 . ماهفتسا دعب هنوك ىف ىناثلا ىلع سق وأ

 مع ©

 مئاق ام) وحن ماهفتسالاك روكذملا فصولا لامعتسال غوسم ىفنلا نأ :ىنعي
 نم ىلوأ وهف) (9(امو نمو) لهك ةهتاودأ عيمج لوانتيل ماهفتسالا قلطأو (ناديزلا

 02 '9(ماهفتسالا فلا وأ بجاخحلا نبا لوق

 ام) وهو اًقرح مسالا ةرشابل حلصي فان لك لوانتيل ىفنلا *”(ىف) قلطأو

 ناديزلاو .فصولا ىلإ فاضم اأدتبم ريغف «ناديزلا مئاق ريغ» وهو اًمساو (نإو الو

 :رعاشلا لوق كلذ ىلعو) .هربخ نع ىنغي لعاف

 ©”نّرَخلاو مهلاب ىضقني 2 نمر ىلع فوُسأَم ريغ

 .(ام) ج ءب ىفوأ(١)

 .(نمو ىتم) ب ىفو ج ءأ(؟)
 .ج أ(

 .ةيفاكلا - 86 ١/ عجار (5)

 .ب (6)

 وأ سمخ ةنس ىفوتو ةئامو نيعبراو سمح ةئس دلو عئناه نب نسحلا ساون ىبأل :تيبلا )١(

 .ليثمتلل هركذ امنإو هلوقب جتحي ال نمم وهو .دادغبب ةثامو نيعستو نامث وأ تس

 .برط هبابو .نزحلا وهو فسأالا نم لوعفم مسا «فوسأم» :حرشلا

 ىتأت نازحأو مومه اهولتت مومه الإ هيف سيل نمز ىلع فسأي نأ لقاعل ىغبني ال هنأ :ىنعملا

 - .نازحأ اهئارو نم

 "أ ١

 4 فحل



 ا

 هنأ ىلع عفتري سيل دعب فصولا نأ الإ «ناديزلا مئاق سيل» وحن العفو
 . ةيزاجحلا 'ام» كلذكو ءاهربخ نع. ىنغي لعافلاو اهمسا

 .لشرلا وو“ ٌرئاف وحن زوجي دقو :هلوقو >>

 وهو ماهفتسالاو ىفنلا نم ادرجم روكذملا فصولاب ءادتبالا زاوج ىلإ ةراشإ :

 كلذ ىري هنأ شفخألا نعو "حبق ىلع هزاوج هيوبيس نع فنصملا لقنو
 . عنملا شفخألا ريغ نييرصبلا بهذم نأ هريغ لقنو . اًئسح

 ىلع فوشامب قلعتم رورجمو راج «نمز ىلع» هيلإ فاضم «فوسام# ادتبم «ريغ» :بارعإلا -
 دوعي هيف رتتسم ريمض هلعافو .عراضم لعف «ىضقني» أدتبملا ربخ دسم دس لعاف بئان هنأ

 نم لاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج «مهلاب» نمزل ةفص رج لخم ىف ةلمجلاو نمز ىلع

 ..مهلا ىلع فوطعم «نزحلاو» .ىضقني :ىفف .رتتسملا زيمضلا
 نع بفاثلا «نمز ىلع» هلوق ىرجأ ثيح «نمر ىلع فوسأام ريغ» .هلوق ىف :هيف دهاشلا

 دسم دس امهنم دجاو لك نأ ىف «ناديزلا بورضم ام» كلوق ىف ناديزلا ىرجم لعافلا

 دسم امهدحأ عم دسي لعافلا بئان ناك ثيحف «دحاولا مسالا ةلونمب نيفياضتملا نال ءربخلا

 اظفل ضوفخم فصولاف «نمز ىلع ٍفوسأم» :لاق هنأكو .ءانضيأ رخآلا عم دسي هنإف ءربخلا .
 .هوحنو كلذل ةثالث_تاهيجوت دحأ اذهو ءادتبالاب .عوفرملا ةوق ىف وهو 3 ادنبملا ةفاضإب

 . بجاحلا نباو ىنج نبال ىناثلا هيجوتلاو . هيلامآ ىف ىرجنشلا نبا بهذ هيِلإو

 وهو «هيلع فوسام ريغ مهلاب ىضقني نمز» مالكلا لصأو مدقم ربخ «ريغ» هلوق نأ :هلصاحو
 .باشخلا نبال ثلاثلا ميجوتلاو ءءىشب سيل هيجوت

 مسا سيل «فوسأم هلوقو «خلإ ريغ انأل هريدقت فوذحم ادتبمل ربحت «ريغ» هلوق نأ هلصاحو

 ريغ انأ» لاق هنأك لعافلا مسا: هب دارأو «روسعملا) و «روسيملا» لثم ردصم وه لب لوعفم

 نب ردب حدمي ىبنتملا لوق تيبلا اذه لثمو .ةقشملاو فلكتلا نم هيف ام رظناو «خلإ فسآ

 بارعلا قبسلا نع عوفدم ريغ اقبس تزرب نأ ركنملاب سيل :رامع
 ىف كبتراف تيبلا اذه بارعإ نع هدلو ىنج نب حتفلا لأس دقو) ٠١4/١ ليقع نبا لاق:

 . (هيارعإ

 44/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو 18/١, بيبللا ىنغم ىف ماشه نبا :هعضاوم
 ١١9/١. ليقع نباو 8/١ ئنومشالاو '

 امدقم امئاق لعجت مل اذإ كاذو ءديز مئاق :لوقي نأ حبقتسي هنأ ليلخلا .معزو) :هيوبيس لاق )١(
 أدتبملا مئاق لعجت نأ تدرأ نإ حيبق ديز مئاق كلوق نأ ديري 7378/١ ها (أدتبملا ىلع اينبم

 : .ىفاريس - ها امدقم اربخ ؛مئاق» لغجت نأ حيبقب- نسيلو هلعاف وأ هربخأ ديزو :

 10/١. ىرضخ ها (عوفرملا ىف هلمع ذئنيح ءادتبالل غوسملاو) بهذملا اذه ىلإ ليمأو

 فه



 دسم دس العاف هدعب امو «أدتبم هلعج نيعتي امنإ روكذملا فصولا نأ ملعاو

 .اًعومجم وأ ىنثم هدعب امو آدرفم ناك اذإ ربخلا

 : هلوقب اهيلإ راشأ لاوحأ ةثالث هلف هدعب ام قباط د امأ

 رقتسا اًقبط دارفإلا ىوس ىف نإ ربَخ فصولا او ادتبم ناثلاو

 . «ناديزلا نامئاقأ» وحن ةينثتلا ىف اقباطتي نأ :لاوحألا دحأف

 .«نوديزلا نومئاقأ» وحن عمجلا ىف اقباطتي نأ :ىناثلاو

 دتبم ىناثلاو مدقو ربخ فصولا نأ وهو ءدحاو نيتروصلا نيتاه بارعإو
 الإ ريمضلا هلمحتل العاف هلعب امو أدتتم امهيف فصولا نوكي نأ زوجي الو رخؤم

 .©2(ثيغاربلا ىنوُلكأ) ةغل ىلع
 .ناهجولا هيف زوجيف (ديز مئاقأ) وحن دارفإلا ىف اقباطتي نأ :ثلاثلاو .

 :ريمض هيف نكي مل لعاف هدعب امو أدتبم فصولا لعج نإف

 .ريمض هيف ناك أدتبم هدعب امو امدقم اربخ لعج نإو

 : هلوقب أدتبملا عفار يلإ راشأ مث

 ادتبماب ربَخ عكر كاذك ادنبالاب أدتبم اورو
 0ك هيوبيس بهذمو ”حيحصلا «”(وهو (9ةعبسلا بهاذملا دحأ) وه ركذ ام

 امو ءأدتبم فصولا نوكي نأ ثيغاربلا ىنولكأ ةغل ىلع زوجيو)» 06 ليقع نبا لاق )١(

 . (ربخلا نع ىنغأ لعاف هدعب
 :ىه ةعبسلا بهاذملاو (1)

 وبخلا عئادد هيلع ىنب هنأل «ءادتبالا وهو ىونعم أدتيملا عفار نأ ىلع هيوبيسو روهمجلا - 1

 . ءادتبالاب وه عفترا امك هب عفتراف هيلع ىنبم هنأل أدتبملا

 . امهيف لمعف امهل بلاط هنأل . اضيأ ءادتبالا ربقأا ىف لماعلا :ليقو -ب

 . اعم ادتبملاو ءادتبالا هيف لماعلا ليقو -ج
 0 ًأدتبملا ةطساوب ءادتبالا لماعلا - د
 يل ا او

 ةملللا ربخلا ىف ة ىذلا ركذلاب عوفرم ادتبملا نأ :رخخآآ لوق نييفوكللو -

 ..... اهنع ىرعم هنوك ىأ ةيظفللا لماوعلا نم هدرجت ليقو -
 .١/44ج ىطويسلل عماوهلا عمه نم اصخلم ها

 .ج لأ 0

 بهذم بهاذملا هذه لدعأو» ١/ ١١6-2 ليقع نبا لاق . بهاذملا لدعأ وه هيوبيس بهذمو (:5)

 3 2 . ؟هيوبيس

 قفل



 (دنسم "7(وأ) هنع ًربخم ةيظفللا لماوعلا نم اهرجم مسالا نوك.ؤه ءادتبالاو

 .ربخلا نع "”(ىنغي ام) ىلإ وه
 .ةدئافلا محلا ءزججا ربا :لاقف ربخلا فيرعت ىف عرش مث
 .أدتبملا جرخأ :ةدئافلا متملاو ءربخلاو أدتبملا لمشي ربخلاو

 لعافلا ىلعو لعفلا ىلع قداص هنال حيحص دحب سيلاذه :تلق نإف

 |  .اًضيأ فرحلاو

 دارملا امنإو ,تركذ ام همزليف ءاقلطم مالكلا ءزج ء ءزسجلاب هدارم سيل :تلق

 :ةيمسالا ةلمحلا ءزج

 : هلوقب هليثمت ىناثلاو اهل عوضوم بابيلا نأ امهدحأ :نارمأ كلذ ىلع لديو

 . .ةدهاش ىدايآلاو رَب هلاك

 دحأ نوكي ال هنأل ءاّضيأ فرحلا ال و لعافلاو لعفلا همالك تحت لخدي ملف
 . .ةيمسالا ةلمجلا ىءزج

 متي اضيأ أدتبملا نآل حضاو ريغ (ةدئافلا متملا) هلوقب أدتبملا جارخإ :تلق نإف
 .تلصح امهب ةدئافلا نإف « ةدئافلا

 . ةدئافلا

 «ةركن نوكي نأ هلصأ ناك كلذلو «.ةلمجلا نم دافتسملا وه ربخلا نإف ءاضيأو
 .ةدئافلا دمتعم ربخلاو نايبلا دمتعم آدتبملا : : ىسومه وبأ لاق اذهلو

 . ةلُمج ىتأيو ىتأي (ةرفمو ل م

 - ال انلاث هتابثإ ىف جارسلا نبال افالخ .ةلمجو درفم :نيمسق ىلإ ربخلا مسقف
 .رورجمملاو راجلاو فرظلا وهو ةلمج الو ادرفم

 هل تّقيس ىلا ىَنْعَم ةيواح :لاقف ةلمجلا مكح ركذ مث

 .جاءب 000(

 رس

 قت



 هديقي ملو أدتبملا ىنعم ةيواح :لاق هنأكف ءأدتبملا وه هل تقيس ىذلا

 :ءايشأ ةعبرأ '7(لمشف) . ريمضلاب

 ُنمَسلا) :وحن سبللا نمأ نإ فذحي دقو «(مئاق هوبأ ديز) وحن ريمضلا
 . ””(مهردب ناونم

 .04ريَخ كلذ ئوقتلا سابلو » وحن ةراشإلا مساو

 .«©4 ةُقاَحْلا ام ةَقاَحْلا ا وحن ادتبملا ظفل راركتو

 :وحن مومعلاو

 0 «©كيَدَل لايق ال لاّيقلا امأف

 .اهيلع قفنملا طباورلا هذهو

 اهيف ةلمج فطع ءاهيلع قفتملا طباورلا نم روفصع نبا ركذ دق :تلق نإف
 :هلوقك ةصاخ ءافلاب ريمض

 .(لمشيف) ب ىفو ج ء()

 . ءانمأ هعمجو ناونم :هتينثكتو «نالطر - ديدشتلاب نملا نم حصفأ ءاصعك - انملا ()

 هب :ءادتبالا غوسو ةركن وهو ناث أدتبم ناونمو أدتبم نمسلا) بتك شماهلا ىلع (ب) ةخسن ىفو

 .(نمسلا نع ربخ ةلمجلاو «هربخ مهردبو هنم ناونم هب ردقملا رورجملاب فصولا
 .75 فارعألا ةروس (9)

 .” 2١ ةقاحلا ةروس (:)

 '. ىموزخملا ةريغملا نب ماشه نب صضاعلا نب دلاخ نب ثراحلل تيب ردص اذه (6)

 .ليوطلا نم وهو - بكاوملا ضارع ىف اريس نكلو :هزجعو
 ' ,ةيحانلا وهو - نوكسف مضب - ضرع عمج - ةلمهملا نيعلا رسكب - «ضارع» : حرشلا

 ةعامج كلذكو «ةنيزملا لبإلا ىلع بوكرلا موقلا :بكوملاو .بكوم عمج :«بكاوملا»
 .ناسرفلا

 ال ةعامج مكنإ مهل لوقيو ءسمش دبع نب ةيمأ نب صيعلا ىبأ نب دسأ ىنب وجهي :ىنعملا
 .نولتاقي ال نيذلا لبإلا باكر عم ريسلا نونسحت امنإو «هنونسحت الو لاتقلا ىلع نومدقت

 هذه ىف سيل هنأ عم أدتبلا نع اربخ اهربخو اهمسا عم «ال» ةلمج عقوأ ثيح :هيف دهاشلا

 .لوألا هظفلب ادتبملا اهيف ركذ الو هيلإ عجري ةراشإ مسا الو أدتبمللا ىلع دوعي ريمض ةلمجلا

 ماشه نباو «ىبودنسلاو ءىبطاشلاو 41١/١. ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 لهفملا حرش ىف شيعي نباو 17/١. عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو .57 ١/ ىنغملا ىف هركذ

 .بدألا ةنازخ ىف 5 مقر دهاشلاو ء74/7٠
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 . ودنيف - ٌةرات ءاملا رسحي ىنيع ناسنإو

 ,هلمشت ال مظانلا ةرابعو

 ىتلا ءافلاب ىرخألا ىلع امهادحإ تفطع اذإ نيتلمجلا نأ قيقسحتلا :تلق

 ىفتكي امك امهادحإ ىف دحاو ريمضب ىفتكاو) ءازجلاو طرشلا ةلزنم اتلزنت ةيببسلل

 .")(ءازجلاو طرشلا ىتلمج ىف دحاو ريمضب

 ىف ىذلا ريمضفلاب عقي طابترالاف «همركأف 'ؤرسمع ءاج ديز» :تلق "”(اذإف)

 ءاج (؟«اذإ» ديز) ةلزنم . كزتامهنال :لاق 0 ىبأ نبا ك كلذ ىلع صن

 , . ”(ملعأ

 ور هلق

 2 ىلا نَسُهيإ نكت ذإو :لاق مث
 جتحي ملو © (اهب) ىفتكا ىنعملا ىف أدتبملا سفن ىه ةلمسجلا تناك اذإ :ىأ

 ش ْ . طبار ىلإ

 .ليوطلا نم - هل ةديصق نم - ةبقع نب ناليغ - ةمرلا وذ :هلئاق )١(
 .قرغيف مجي تاراتو :همامتو
 ىف ةعمال ودبت ىتلا ءادوسسلا ةطقتلا وهو .لاثملا وه .نيعلا ناسنإ :؟ىنيع ناسنإ» :حرشلا

 برضي برض باب نم وهو .فشكي ىأ.- نيتلمهملا نيسلاو ءاحلاي «رسنحي# ءداوسلا طسو
 :ىلاعت لاق «ميظعلا عمجلاو ةرثكلا وهو مومحلا نم - ميجلاب - ؟مجي» ءرهظي :ة؟ودييف)

 ش .اميظع :ىأ «امج ابحا»
 سيلو ناتلمجج ناربخ هل ادتبملا نوك 'ودبيف  ءاملا رسحي ىنيصع ناسنإو» :ىف :دهاشلا

 :هلوق ىف رتتسملا ريمضلا وهو امهنم ةريخالا ةلمجلا ىف ىذلا ريمضلا الإ طبار ادتبملل
 .ودبيف
 .ة١/6 عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو قا ةيفلالل هحرش ىف ىنومبشالا هركذ :هعضاوم

 0 ٠ .ج أ(

 ,«نإف) ١ ىفو ج ءب فيشز

 .(ال)أ ىفو ج 2(ب 0(

 .ج أ )0(

 .(كلذك) ب ىفو ج ل (5)

 اك



 ىَقكو ىبسح هللا ىقطتك ا... :هلوقب لثم مث
 ىه اهنأل ءاهيف طبار الو هنع اهب ربخأ ةلمج :ىبسح هللاو ءأدتبم : ىقطنف

 . ىنعملا ىف أدتبملا سفن

 . "(هّللا الإ هلإ ال ركب ىبأ ىريِجه) :مهلوق كلذ نمو

 رابخإلا نم سيل هنأ هوحنو اذه ىف - ملعأ هللاو - رهظي ىذلا :لوقأو

 اهظفل دصق امنإ «كلذ وحن ىف ةلمجلا نأل .درفملاب رابخإلا نم وه امنإو «ةلمجلاب

 رونك نم زنك هللاب الإ ةوق الو لوح اله وحن ىف ””(اهنع) ربخأ نيح دصق امك
 , 9 لمأتيلف "”«ةنجلا

 .مراف دماجلا دَرفملاو :لاقف درفملا مكح ىلإ لقتنا مث
 .قتشمو دماج :نامسق درفملا ربخلا

 . ىئاسكلل اًقالخ اريمض لمحتي الف ريمضلا نم ١ عراف دماجلاف
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 .نكتسم ريمض وذ وهف قتشي نإو :هلوقو

 . ادتبملا ىلع دوعي ًاريمض لمحتي : ىأ

 :هجوأ ةسمخ نم كلذو «ررحم ريغ تيبلا اذه :تلق نإف

 نإف قتشمب لوؤي مل اذإ لب اًقلطم ريمضلا نم اًعراف سيل دماجلا نأ :لوألا

 .ريمضلا 2"(لمحت) هب لوأ
 ءاهلا رسكب ىريجهو .ةداعلاو بادلا - قيتفلا لثم ريجهلاو :حاحصلا ىفو - ىريجه )١(

 . ءارلا حتتفو ميجا ديدشتو

 .ج ب (0)

 ىف ىناربسطلاو هدئسم ىف ىلعي وبأ هاور - هيلع قفتم - ةريره ىبأ نع حيحص ثيدح (")

 . .. هحيحص ىف نابح نباو ءريبكلا

 ىف ربخلا نوكو) 47ص ١ج ىرضتخلا لوق هديؤيو «لوقلا اذه ىف ىبحاص فصتنأ دقو قد

 ىف اهنع ربخأ امك ةلمجلا ظفل دوصقملا نأل ءدرفم وهف الإو ءرهاظلا ىف وه امنإ ةلمج اذه

 لق :وحن نأشلا ريمض ىف رهاظ كلذ معن . ةئجلا رونك نم زنك هللاب الإ ةوق الو لوح ال

 نأشلاو لاحلا :ىأ هل ةرسفم ىأ هنيع اهنأل طبار الب وه نع ربخ ةلمجلاف ءدحأ هللا وه

 .ها (... دحأ هللا

 حج ل (ه)

 مم 5 عال



 .اذام نم ى ردي ال ذإ «هدارمل ايم سيل (عراف) :هلوق.نأ :ىناثلاو

 فوصوملا درفملا ريمض قتشي لعاف نأ هرهاظ (قتشي ْنَِو) :هلوق نأ. :ثلاثلا

 1 . ميقتسم ريغ كلذو «دومجلاب

 ريمضلا لمحتي وِ اه قتشملا نمو «قتشملا ىف اًضيأ ' :قلطأ «07(هنأ) : عبارلا

 :9(ناكملاو) نامزلاو ةلآلا ءامسأك

 عفري الآب ديقم وهو (نكتسم ٍريِمَض وُذ وهف) : هلوق ىف قلطأ هنأ : سماخلا-

 .(هوبأ مئاق ديز) وحن (ريمض لّمحتَي مل رهاظلا غفر نإف ءارهاظ

 همكح ىطعأو هتلزنم لزني قتشملاب لوأ ام نأ :لوألا نع باوسجلا :تلق

 .راصتخالا ماقم ىف هركذ نع ىنغي قتشملا مكح ركذف

 نأ هنم ملع (نكتسم ريمض وذ ٌَوهف) "”(قتشملا ىف) هلوق نأ :ىثاثلا نعو
 . هلباقم هنأل ءزيمضلا نم غراف دارملا

 .رئاظن كلذلو ءهتفص ديقي ال فوصوملا ىلع دئاع ريمضلا نأ :ثلاثلا نعو

 دارملاو :لاق «ليهستلا حرش ىف هركذ ام انه قتشملاب دارملا نأ :عبارلا نعو
 .ردقم وأ لمعتسم ردصم نم اًعوصم فصتم ىلع لد ام انه قتشملاب

 .حالطصا اذهو «قتشملا اذه نم سيل ةلآلاو ناكملاو نامزلا مساو

 :لاق مث ىتأيس امك هديقي ىتآلا تيبلا نأ :سماخلا نعو

 © د رعرعرو , 000007
 الصحم هل هانتعم سيل ام الث ثيح اًقلطم هّنزربأو

 فيخ ءاوس :ىأ ءاّقلطم هل وه نم ريغ ىلع ىرج اذإ ريمضلا زاربإب رمأ ٠

 ام لانثمو (وه ةيراض ورمع ديز) سبللا هيف فاخي ام لاشم (9(نمأ مأ) سبللا

 .(وه اهيراض دنه ديزا) هيف سبل "”(ال)

 .ج أ (0)
 دا .جاوس )غ3(

 . .(قعشي) ب ىفو ءأ 0
 . .الوأ) ب ىفو جاءأ (4)
 1 .ج ب )0
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 ىف مظانلا مهقفاوو ءريخألا لاثلاك سبللا نمأ نإ هراتتسا نويفوكلا زاجأو

 .باتكلا اذه ريغ

 (هوبأ مئاق ديز) وحن ارهاظ عفري نأ :هبحاص ريغ ىلع هنايرج روص نمو

 .بألل وهو ديز نع ربخ مئاقف
 ءارهاظ نيئيش عفري ال هنأل ريمضلا زاربإ "”(اًضيأ) ةروصلا هذه ىف بجيف

 باوجلا وه اذهو ءاتكتسم ناك ىذلا ريمضلا وه (هوبأ) هلوق ىف ءاهلاف ءارمضمو

 . سماخلا هجّولا نع

 .رج فرحب وأ فرظب اوربخأو :لاق مث

 . (رادلا ىف ديز) رورجملا عم رجلا فرح لاثمو (كدنع ديز) فرظلا لاثم

 راجلاو فرظلا "”(نإ) مث ءرورجملا همازلتسال "”فرحلا) ركذ ىلع رصتقاو

 امهيلع قلطأو ءامهيف لماعلا وه ربخلا امنإو «ةقيقحلا ىف ((نيربخ) اسيل رورجملاو

 :لاق اذهلو «هنع امهتباينل ربخلا

 رفتسا وأ نئاك ىنعم نيوان 000

 نم امهلعج رقتسا ردق نمو «درفملاب ربخلا ليبق نم امهلعج اًنئاك ردق نمف
 . "(ةلمجلا) ليبق

 .دارفإلا ربخلا لصأ نأ هحجريو «مظانلا رايتخا :لوألاو

 وه امنإ «لمعلا ىف لصألا نأ هحجريو «نييرصبلا ”(رثكأ) لوق :ىناثلاو

 سو اس

 . لعفلل

 . هيوبيس ىلإ امهنم لك بسن دقو

 ؟(رّمَتسا وأ نئاك ىَنعَم) :هلوق ةدئاف ام : تلق نإف

 ج أ(

 .(رجلا فرح) ب ىفو ج 1(

 جا 0
 .(نيربخب) ب ىفو ج ءأ(5)

 .(لمجلا) َج أ ىفو ءب (0)

 ب ل (5)

 فيلا :غ



 تباثو رقتسم لب نيعتي ال 2”( رقتسا وأ نئاك ظفل نأ ىلع هيبنتلا) :تلق

 كلذ طباضو .رقتساك اهوحنو لصحو تبثو ناكو نئاكك ””(امهوحنو) لصاحو
 ١ . قلطملا نوكلا

 ظ :لاق مث ٠
 7 م # با 227 سوا هللا
 اربحأف دفي نإو «ةثج نع  اربخ نامز مسا نوكياالو

 ملعلا) وحن ىنعملا نعو (كمامأ ديز) وحن ةثسحلا نع هب ربسخي ناكملا مسا
 00 . (كمامأ

 1 مدعل «ةثحلا نع هب ربخي الو (دغ ليحرلا) ىنعملا نع هب ربخي نامزلا مساو

 ىف وه امنإ «ذئتيح رابخإلا نأل ؛لوجيف .اهيلإ ىنغم ةفاضضإ ردقت مل ام «ةدافإلا

 .لالهلا عولط : ىأ:(ةليللا لالهلا) مهلوقك ردقملا ىنغملا نع "7(ةقيقحلا)

 .(ربخأف ٌدفي نإو)':هلوقب راشأ ؟(اذه ىلإو)

 نأل .ءفوذحم فاضم هيف ردقي ال (ةليللا لالهلا) نأ ىلإ مهضعب بهذو

 بهذ هيلإو «هنع رابخإلا دافأف «تقو نود اًتقو ثودحلاب ىنعملا مسا هبشي لالهلا

 .نييرصبلا بهذم كلذ ىف فاضملا ريدقتو :'*”ليهستلا ىف

 ا دق ملام ةركتلاب ادتبالا زوجي الو 2:هلوقو

 ديفي ال ةركنلا نع رابخإلا نأل «ةفرعم نوكي نأ أدتبملا ىف لصألا نأ :ىنعي

 ظ .ايلاغ
 رابخإلا ىف هي وبيس طرتشي هدأ دي ملو اهب ءادتبالا زاج ةركنلا نع رابخإلا دافأ نإف

 .ةدئافلا لوصح الإ ةركنلا نع

 ظ .ج 00
 .(امهوحنو) ب ىفو ج لك (9)

 .ج 0
 .(هيلإو) ب ىفو ج ءأ (5)

 مسا هبشي مل ام نيع مسا ربخ نع ابلاغ نامر فرظ ىنغي الو) 59ص ليسهستلا ىف لاق (6)



 .غوسمب الإ "''(اهب أدتبي ال) :اولاقف «ةدئافلا لوصح عضاوم نويوحنلا عبتتو

 .ميمعتلاو صيصختلا :نيئيش ىلإ ةعجار ىهو «ةريثك تاغوسملاو

 :اهنم ةتس ىلإ لاثملاب راشأ دقو

 وأ "هربت دير دنع) وحن صتخم فرظ وهو ربخلا ميدقت :لوألا

 ةمالغ كدصق) وحن ةدئاف ىلع ةلمتشم ةلمج وأ (لجر رادلا ىف) وحن ""(رورجم)

 .«"(هريغل هرن ملو) ليهستلا حرش ىف هركذ (لجر
 ؟(مكيف ىتف له) وحن ماهفتسا مدقت :ىناثلاو

 . «انل لخ ام) وحن ؟”(ىفن مدقت) :ثلاثلاو

 . «اندنع ماركلا نم لجر) وحن فصولا :عبارلاو

 . (ريخ ريخلا ىف ةبغر) وحن لمعلا :سماخلاو

 نع لمعلاب ءانغتسالا حصيو .َنيّزي رب لمع وحن) ةفاضإلا :سداسلاو
 . "”حصالا ىلع رجلل) لماع فاضملا نال .2""(ةفاضإلا

 لوصح طباضلاو لقي مل ام َسّقيَلو :لاق تاغوسملا عيمج ركذي مل الو
 . ةدئافلا

 .ارَخؤَت نأ رابخألا ىف لصألاو :لاق مث

 اررض ال ذإ ميدقتلا اوزوجو :رخاتتي نأ هقحف ىنعلا ىف فصو رسبخلا نال

 .21(هلؤتشي نَم ءوُئَشَم) و (انأ ىميمت) "”(مهلوق) هلاثم

 .رامث هعمجو بارعألا هسبلت ططخم ءاسك - ميملا رسكو نونلا حتفب - ةرما (1)
 .(رورجمو راج) ب ىفو ج ءأ (9)
 :ج ءب(8)

 . (ىفنلا) ج ءب ىفو ءأ (5)

 :ج ب (5)

 .ج ءأ(0

 .948 091 97/١ ىنومشألا عجار (8)
 .ب لأ (9)

 هدعب ام نولوقي نويفوكلاو ءرخؤم أدتبم نمو ءمدقم ربخ وهو ءضغبم :ىأ :ءونشم )-١(
 . مهدنع دامتعا الب هزاوحل هل لعاف بئاث
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 نوجوجحم مهو (ديز هراد ىف) ()(وحن) ىف هلإ ربخلا ميدقت نوينوكا عنمو

 وق و "”عامسلاب

 نايب ىمداع أ اًمرع نار وسي وحد ةعئماف
 :ةسمخ ىهو :بابسأ هميدقت نم عئمي ربخلا نأ :ىنعي

 "7  (دير ىقيدص) لثم فيرعتلا ىف ربخلاو أدتبملا :ىنعي نآزجلا ىوتسي نأ :لوألا

 ولف «ةنيرق الو ء(ىنم لضفأ كنم لضفا) لثم ريكنتلا ىفو "01(0) (ديز ملاعلا) و

 «فسوي وبأ ةفينح وبأ) كلوقك «(ميدقتلا) راج ةنيرقب ©”(امهنم) هب ربخملا ملع
 .هب فسوي ب هيشت دارا نال ءعاتم ربخ ةفينح وب

 (ناديزلا اماق) لوقتف ؛ميدقشلا راج (هوبأ ماق دير) وأ «اماق ناديزلا) وحن مهوي مل

 . رخآتملا ةيثادتبا هنم ملعي ىببسلا وأ ريمضلا ىلإ لعفلا .داتسإ نآل ؛(ديز هوبأ ماقو)

 ةيلعاف مهوي (كتوخإ !وماقو , كاوخأ اماق) وحن ىف ربخلا ميدقت :تلق نإف

 ..ثيفااربلا .ن تولكأ غل ىلع دعبل

 . حجار ركألا ىلع لخاو قفللا كلت نم رثك

 نأب ديقم وهو ءاربَحلا ناك لعفلا ام اذإ اذك :هلوق ىف“ قلطأ :تلق نإف

 0 .قبس امك ادتبملا ةيلعاف "”(مهوي)

 . 90(هلبق ام دييقتب هدبيقت) نع ىنغتسا هنأك :تلق

 : ب( ق(1)

 الأ هيلع دمتعم ريغ (ديز هراد ىف) كلوق ىف ريمضلا نال . . نويفوكلا هزاجأ امنإو )22

 عامسلاب نويرصبلا جتحاو. .ضرعلاب ريمضلا اذه لصحو (ديز رادلا ىف) دوصقملا نأ ىرت

 00 .7”ص ١ج عماوهلا عمه ىف ىطويسلا ها (كؤنشي نم ءونشمو انأ ىميمت) ىكح

 .ج أ ©
 .ج أ (8
 حج ب 2(

 . .(هدييقت نع هريغ ديقتي) ب ىفو ج ءأ (0



 ديز ام) وحن الإب ربخلا ىف ارصحنم 2”(أدتبملا) لامعتسا دصقي نأ :ثلاثلاو

 .(بتاك ديز امنإ) وحن امنإب وأ (بتاك الإ

 هيف روصحم وه امنإو اروصحم ربخلا هلعج ىف حماستو
 :رعاشلا لوقك ةرورضلا ىف 2(امدقم) الإب نورقملا ربخلا ميدقت ردن دقو

 "”لوعملا كيلع الإ لهو مهيلع 2 ىجّنري رصنلا كب الإ له برايف
 ادجنم ىل نمك رددصلا مزالوأ  ادتبا مال ىذل (دنسم ناك وأ

 ردصلا اهقاقحتسال ءادتبالا مالب نورقم أدتبمل (دنسم ربخلا نوكي نأ : عبارلاو

 . (مئاق ديزل) وحن

 :هلوق امأو

 0 (؛!هلاخ ريرج نمو تنال ىلاخ

 .ب (؟0) . (ادتبملا ام) ج .أ ىفو ءب )١(

 رضم ءارعش نم اهمايأب ريبخ برعلا تاغلب ملاع مدقم رعاش - ديز نب تيمكلل : تيبلا (©)

 . ةيناطحقلا ىلع نيبصعتملا

 .ليوطلا نم وهو مشاه ىنب حدميو نيسحلا هنباو ىلع نب ديز اهيف ىثري ةليوط ةديصق نم تيبلاو
 الإ نوكي ال رومألا ىف دامتعالا :ىأ لوعملا الو .كب الإ ىجتري ءادعألا ىلع رصنلا ام : ىنعملا

 .كيلع الإ لوعملا لهو كب الإ ىجتري
 ليقع نباو 2141/١ ماشه نباو «48ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 . ؟«ص ىطويسلاو قولا ىنومشألاو «دوادو ل

 .لماكلا نم وهو «هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحب دو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق (5)

 .«هلاخن فيوع نمو» ىوريو «هلاخن ميت نمو» :ىوريو
 . الاوخألا مركيو ءالعلا لني : :هزجعو

 ناكملا ىف ىلع ردصم وه :ليقو .ةعفرلاو فرشلا - ادودمم ةلمهم نيعلا حتفب - «ءالعلا» :حرشلا

 .اولع ولعي الع :لاقيف ةلزنملاو ةبترملا ىف امأو «ىضري 2 ىضر لثم ىلس
 عم «تنأل» هلوق وهو ءادتبملا ىلع «ىلاخ» هلوق وهو ربخلا مدق ثيح «تنال ىلاخ» ىف :دهاشلا

 اذه نعو « مئاقل دير :لاقي نأ روجي الف مالكلا ردص اهل ىتلا ءادتبالا مالب ثنورقم ادتبملا نأ

 ماللا رخآف «تنأ ىلاخل» دارأ نوكي نأ :امهدحأ :نيرمأ لمتحي «تنأ ىلاخل» هلوق نإ :اولاق

 هيف تناك نإو ءادتبملا ىلع ربخلا مدقف «ىلاخ تنأل» دارأ نوكي نأ رخآلاو .ةرورض ربخلا ىلإ
 هذهف . نسحل ههجو اديز نإ ىكح نسحلا ابأ نأ ىلع وبأ ىنربخأو ىنج نبا لاق «ةرورض ماللا

 .هأ .ةرورض اضيأ

 .دوادو ١/ ١ ٠١« ىنومشالاو 2٠77/١ ليقع نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
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 .تنأ وهل :ىأ ءأدتبم فئذح وأ ماللا ةدايز ىلع جرخف

 .ماهفتسالا مساك ردصلا مزال 200( دعبل ادنسم ربخلا) نوكي نأ :سماخلاو

 .ةيربخلا مكو .نأشلا ريمضو ءامهدحأ ىلإ فاضملاو ءطرشلا مساو

 ٠ .ةرهاظ ىقاوبلا ةلثمأو (ىل نم) هلوقب ماهفتسالا لثمو

 مزاللا) وأ ريدقتلاو «اذتبا مال ىذ : ىلع اًفطع رباب (ردصلا مزال وأ) هلوقو

 ."”(ردصلل

 7 71لاق مث

 خلا مدقت هيف مزتلم رَّطو ىلو مهرد ىدنع وحنو
 | :بابسأل هميدقت مزلي دق ربخلا نأ :ىنعي

 ىلو مهرد ىدنع) وحن ©9(ةركنلاب) ءادتبالل ًاغوسم هعذقت :نوكي نأ :لوألا

 . رورجملاو راجلاو فرظلاب لثمف (رطو

 .مدقت امك (لجر همالغ كدصق) وحن ةلمجلا ليهستلا حرش ىف دازو

 ذإ (اهنكاس رادلا ىف) وحن ىف أدتبملا نم ريمض ربخلا ىلع دوعي' نأ : ىناثلاو

 .ةبترو اظفل رخآتم ىلع ريمضلا داعل رخأت ول

 ربخلا ىلع :ىنعي .هيلع داع اذإ ربخلا ميدقت بجي "””(هنأ) همالك ؟؟(ريدقتو)

 هنع ؟'”(ربخلاب) ربخي ىدللا ءىشلا نم ريمض

 قيض ديقعتلا اذه ىلع ةلمتسشملا ةرابعلا هذه ىلإ هاعدو ءأآدتبملا نم :ىنعي

 . مظنلا

 .ج أ 0)
 :ج 3ك (9)

 .باأ 4

 .(رهاظ) ج ىفو ب أ (4)

 . .0009 1 ىفو ج ءب (0)
 :َج 205
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 نال ؟ربخلا ىلع ادئاع سيلأ (اهنكاس رادلا ىف) كلوق ىف ريمضلا :تلق نإف

 ريمض أدتبملاب لصتا اذإ اذك :لوقي نأ ىغبني ناكف هدححو رورجملا وه سيل ربخلا

 .كلذ وحن وأ ربخلا ىف ءىش ىلع وأ ربخلاب سبتلا ام ىلع دوعي

 .ربخلا ركذب ىفتكا كلذلف هتزج ةلزنم 270لزنت) ربخلاب سبتلا ام :تلق

 «(؟ديز فيك) و ؟(هتملع نم َنيأ) وحن ردصلل اًبجوتسم نوكي نأ :ثلاثلاو
 .مالكلا ردص هل ماهفتسالا نإف

 (دمحأ عابتا الإ انل ام) وحن الإب "”(روصحم) ادتبملا نوكي نأ :عبارلاو
 :هلوقو (ٌدير ماق امنإ) وحن (امنإ) وهو ”"(اهانعم وأ) . لك

 ٌرئاج ملعي ام فذحو
 ربخلا فذح لاثم .ملع اذإ ربخلاو أدتبملا نم لك فذح زوجي هنأ : ىنعي

 | .اندنع ديز :ريدقتلاو ؟«امكدنع نم» باوج ىف «ديز»

 هدعب ردقي ربخلا نأ ليهستلا حرش ىفف (مهرد) وحن ةركن هب باجملا ناك ولف
 . فعض ىلع الإ «؟”(مهرد ىدنع) :ريدقتلا نوكي نأ زوجي الو :لاق

 :ىأ) :فند وه :ىأ (؟ديز فيك) باوج ىف (فند) أدتبملا فذح لاثمو

 . هب ملعلل أدتبلا فذحف ؟”(ضيرم

 . فرع ذإ هنع ىنغتسا ديزف :هلوق رهاظ :تلق نإف

 ىف نييوحنلا ةداع هب ترج ىذلاو «هريمض ال رهاظلا مسالا وه ردقملا نأ

 .ريمضلا اوردقي نأ كلذ

 .(انورقم) ج ىفو ب .1()

 .ج أ 0

 .باأ(8)

.1)0( 

 :ىأ (نضحي مل ىئاللاو) ىلاعت هلوقك درفملا لحم الح اذإ اعم نآزجلا فذحي دقو )١(

 ةلالدل (كلذك) وهو ءدرفم عقوم اهعوقول ةلمجلا هذه تفذحف ءرهشأ ةثالث نهتدعف

 5/١ ٠١. ىنومشأ ها (رهشأ ةثالث نهتدعف) ىهو - اهلبق ىتلا ةلمجلا
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 مهوتي هلعل «)(ريمضلاب) ةاحنلا هرذق امنإو « لصألا وه رهاظلاب هريدقت :تلق

 . ةرياغملا
 0 منح "خلا قدَح اف الولد :هلوقو

 : عضاوم ةعبرأ ىف ةفذح بجني ربخلا نأ ىنعي

 ليز الول) . وحن بلاغلا < وهو) اًملطم اًنْوك ناك اذإ (الول) دعب“ :لوألا

 .دوجوم وأ نئاك ديز الول :ىأ (كتمركأل

 هيلع هلوقك :فنصملا لاق .هتابثإ بجو هيلع ليلد"الؤ انصاخ ناك نإف
 29 '26(تيبلا تمقأل) ةيلهاجب دهع وثيدح كموق الول» مالسلاو ةالصلا

 ملا هومح ديز ٌراصنأ الول) وحن هفذحخو هتابثإ زاج ليلد هلو اضاخ ناك نإو

 . 1 . *0(جني

 :ىرعملا لوق هنمو

 ("الاسل هكسمي دمغلا الولف. 0.06 202306.0.0

 )١( (رمضملاب) ج ءأ ىفو ب .

 .؟ىهو» أ ىفو ج ءب (5)

 ب لق 5

 ىف ىراخبلا ةياورلا هذه ىور را نممو .«نمز وبيرق «دهع وثيدح.» :ةشئاع .ةديسلل :باطخلا (؟)

 واولاب عوفرم ربحت «وشيدح» هيلإ فاضم فاكلاو أدتبم «كموق) هحيحص نم ملعلا باتك

 «الول» باوج ىف ةعقاو «تمقأل» ىف ماللاو ءهيلإ فاضم ؛دهعو# ملاس ركذم عمج هنال

 .ةثادحلاب ديقم نوك وهو
 .هرصني نم ىمحُي نأ رصانلا نأش نال :راصنأ ظفل :ليلدلا (5)

 فيناصتلا بحاص ىوغللا رعاشلا ىرعملا ىخونتلا هللا دبع نب دمحأ ءالعلا ىبال :تيبلا (5)
 .ه4 44 ةنس ىفوتملا

 .رفاولا نم ةيمال ةديصق نم وهو - بضغ لك هنم بعرلا بيذي :هردصو

 لوعفم «لك» هب قلعتم رورجمو راج («هنم» لعاف ؛بعرلا» عراضسم لعف «بيذي» : بارعإلا
 عراضم لعف «هكسمي» أدتبم «دمغلا» دوجول عانتما فرح «الولق» هيلإ فاضم «بضع»

 ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو لوعفم فيسلا ريمض ئه.ىتلا - ءاهلاو هيف رتتسم ريمض هلعافو
 لعافلاو .قالطإلل فلالاو ضام لعف لاسو الول باوج ىف ةعقاو ماللا «الاسل» أدتبملا

 < 00001١ | .رتتسم ريمض

 عمك



 «”ىرجشلا نباو ىنامرلا بهذم وهو (اًبلاغ) هلوقب راشأ ليصفتلا اذه ىلإو

 ءانب اًقلطم فذحلا بجاو (الول) دعب ربخلا نأ :روهمجلا بهذمو ©!(نيبولشلا)و
 :ليق "”(أدتبم لعج) صاخلا نوكلا ديرأ اذإو ءاّقلطم اًنوك الإ نوكي ال هنأ ىلع

 دمغلا الولف) :هلوق ىف ىرعملا اونحل كلذلو ءأدتبم لعجف (كتيتال ديز مايق الول)

 عيبرلا ىبأ نبا لوأتو ءالول دعب صاخلاب رابخإلا عنم مهبهذم لصاحو (9(هكسمي

 نأ ىلع «تيبلا تمقال رفكب دهع ثيدح كموق ١ ثيدحلا ىف :هلوق
 كموق الول :ريدقتلاو ءريخأت نم ةمدقم ةلمج ىهو ربخو أدتبم «مهدهع ثيدح»

 :لاق - ثيدخ رفكلاب مهدهع لاق مث .ميهاربإ دعاوق ىلع تيبلا تمق ""ل)

 ىف "”(تاروهشملا) تاياورلاو ء.حيحص قيرط نم اهرأ مل ةياورلا هذه نأ ىلع

 عزفلا «بعرلا» دماوجلا نم هوحنو ديدحلا ةلاسإ :ةباذإلاو - ةباذإ باذأ نم «بيذي» :حرشلا -

 رسكب - «دمغلا) ؛ . عطاقلا فيسلا - داضلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب ةب «بضعلا» فوخلاو

 ديكأتلل هيف ماللاو ناليسلا نم ضام لعف «الاسل» فيسلا فالغ - ميملا نوكسو نيغلا

 .قالطإلل فلألاو

 نأ الولف ءاهديدح بوذي فويسلا نإ ىتح لاجرلا هباهت حودمملا اذه فيس نأ :ىنعملا

 .هنم اهعزف نم اهنابوذل تلاسل اهكسمت اهدامغأ

 نوك كاسمإلا نآل الول دعب «هكسمي» وهو ربخلا ركذ زاوج «هكسمي دمغلا الولف» :هيف دهاشلا

 .كاسمإلا دمغلا نأش نإف ءأدتبملا وهو ليلد هيلع لد ديقم

 ءدوادو 2.144/١ ليقع نباو ١07/١ ماشه نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .ة6؟ص مظانلا نباو 3 "/ ىنومشألاو « ىبودنسلاو

 تاداعسلا وبأ فيرشلا نسحملا ىبأ نب هللا دبع نب ىلع نب هللا ةبه وه :ىرجشلا نبا )١(

 لاقو .همأ لبق نم ىرجشلا تيب ىلإ بسن :توقاي لاق .ىرجشلا نباب فورمعملا

 .اهريغ دلبلا ىف سيلو ةرجش هتيب ىف ناك هنأل : : مهضعب

 نيسمخ ةئس ناضمر ىف داذغبب دلو ... ىنج نبال عمللا حرش :وحنلا ىف هفيناضت نمو

 .ةثامسمخو نيعبرأو نيتنث ةنس ناضمر سداس ىف تامو .ةئامعبرأو

 .ىبودنس ها (حبصلا قلفك اهدهاوشو قحلا وهو) باوصلا وهو (1)
 .ب (95

 . ١98/١ نابصلاو ىنومشألا عجار (5)

 .(ول) ب ىفو ج أ (0)

 . (ةروهشملا) ب ىفو ج 3 (0

 6 كن



 دهع وثيدح كموق نأ الولو .كموق ةئثادح الولو ,«كموق ناثدح الول» كلذ

 سم باوجلا دسو « ىمسق

 7!( عنص امو) عناص لك وحن (ةيعملا ىلع ةصانلا) عم (واو) دعب :ثلاثلاو

 . اربخ اذه «؟”(وحن) ىف ””ردقي مل نمل افالخ نانورقم ىأ ش

 .روكذملا أدتبملا نع اربخ اهلعج حلصي ال لاح لبق :عبارلاو .

 وحن لاجلا بحاص رسفم ىف الماع اردصم أدتبملا نوكي.نأ :: كلذ طرشو

 كلذو .فوذحملا ربخلا ىف نكتسملا ريمضلا نم لاح ائيسمف (اًميسم دبعلا ىبرض)
 000 .ردصملل لومعم وهو «دبعلا ىلع دوعي ريمضلا

 ىذلا) دبعلا ىف لماع اذإ ردصملاف ائيسم ناك اذإ (0هيوبيض دنع :ريدقتلاو 300

 . :اهيعاص رسفم اوم

 ف ير نع دول

 ىمسق هريدقت ابوجو فوذحم ربخلاو ؛هيلإ فاضمو آدتبم «كريمعو» ءادتبالا مال ماللا )١(

 ديكوتلا نوئب هلاصتال حفلا ىلع ىنبم عراضم لعف نلعفأو «مسققلا مال ماللا «نلعفألا»

 -.  .انأ لعافلاو

 .(ةتعنصو) ج أ ىفو ب (؟)

 لجر لك) ىنعم نال «ربخلا ريدقت ىلإ جاتحي ال :ليقو) 6١ص ١ج ليقع نبا لاق (7”)

 نبا هراتخاو| ءربصخ ريدقت ىلإ جاتحي ال مات مالكلا اذهو .هتعيض عم لجر لك (هتعيضو 0

 .ها (حاضيإلا حرش ىف روفصع
 .ج«أ(8)

 انيح هتلعج تعش تئش نإف ءايطر هنم بيطا ارسب اذه كلوق كلذو) ١44 ص ١ج هيوبيس لاق )6(

 اذإ رامضإ ىلع بوصنم اذه سانلا لاق امنإو ءالبقتسم انيح هتلعج تئش نإو .ىضم دق

 . ها (ىضم اميف ناك ذإو لبقتسي اميف ناك

 1 . .(وهو) ب ىفو ج 21 (17)

 نأل «توتلمب ىبرش لقأ نع رابخإلا حصي الو ءردصملل فاضم وهو ليضفتلا مسا أدتبملا (7)

 ؛قيوسلا كلذب فصوي امو ءاتوتلم هنوكي فصوي ال برشلا لقآ
4848 1 
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 . ليضفتلا لعفأب كلذ صتخي الو ؛ىنعملا ىف اردصم فاضملا نوكي نأ ضرغلاو

 مكحلاب اطوثم قحلا ىنييبَ بت متأو 2 :هلوقب راشآأ اذه ىلإو

 بهذم اذه «.ناك ذإ تردق ىضاملا تدرأ نإو ءاطونم ناك اذإ :ريدقتلاو

 . ةمات ةردقملا ناكو 2« هيوبيس

 ؟رثكأ ةصقانلا فذح نأل ؛ربخ بوصنملاو ةصقان تناك الهف :تلق نإف

 واولاب ةنورقم ةيمسالا ةلمحلا عوقوو هريكذت مازتلا :نارمأ كلذ عنم :تلق

 :رعاشلا لوقك ةعقوم

 4 - 31 00 > 0 1 ٠#

 00ناَبْضَغ وهو هنع ىدْعُب رشو اضر فيلح ىلوملا نم ىبارتقا ريخ

 ءاهيحاص ريمض ىلإ فاضم ردصم فؤذحملا ربخلا نأ ىلإ شفخألا بهذو

 انه ضرعتي ملو , 9ليهستلا ىف هراتخاو ءامئاق هبرض اديز ىبرض :ريدقتلاو

 ش . ادتبملا فذح بوجو عضاول

 . طيسبلا نم وهو . هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق )١(

 ةدقاعملا وهو ماللا نوكسو ءاحلا رسكيب - فلحلا نم ليعف - فيلح «اضر فيلح)» :حرشلا

 .اضرلاب فيلحلا :ىلوملاب دارأو «قافتالاو دعاستلاو دضاعتلا ىلع ةدهاعملاو
 ءايلا ىلإ بارتقا ةفاضإو بارتقا ىلإ فاضم ءايلاو هيلإ فاضم «ىبارتقا» أدتبم «ريخ» :بارعإلا

 دسم دست لاح «فيلح» بارتقالاب قلعتم رورجمو راج «ىلوملا نم» هلعافل ردصملا ةفاضإ

 عم لعفلا اذهو .«فوذحم لعفل العاف عقي رتتسم ريمض لاخلا اذه بحاصو «ادتبملا ربخ

 اضر فيلح ناك اذإ ىلوملا نم ىبارتقا ريخ :نييرصبلا دنع مالكلا ريدقتو ءربخلا وه هلعاف

 «وهو) هيلإ ادتسملا ةفاضإب رورجم ىفاضإ بكرم «ىذدعبيا أدتبم رش «ةفطاع واولا «رشو)»

 لاح بصن لحم ىف هربخو ادتبملا ةلمجو ادتبملا ربخ «نابضغ» ادتبم :وه «لاحلل واولا

 «دجوؤ ىأ» ناك اذإ ىلوملا نع ىدعب رشو :هريدقتو «رشا وه ىذلا ادتبملا ربخ دسم دس

 1 .نابضغ هنأ لاحلاو

 عقوم واولاب ةنورقملا ةيمسالا ةلمحلا تعقو ثيح «نابضغ وهو هنع ىذدعب رشو» ىف :دهاشلا

 . أدتبملا ربخ

 وهو تيبلا نم لوألا رطشلا ىف امك ابوصنم امسا تناك اذإ الإ ربخلا دسم دست ال واولاب

 ىدذدعب رشو :رعاشلا لوقب هيلع اجتحاو ءارفلاو ىئاسكلا كلذ ىف هفلاخو «اضر فيلحا»

 .«دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ» :مالسلا هيلع هلوقو ءنابضغ وهو هنع
 . ٠١7/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو 4/١ ٠١« ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .(اهيحاص ىلإ «فاضم» ردصم هدسم تدس ىذلا ربخلاو) 45 ص ليهستلا ىف لاق )0
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 ؛ عضاوم ةعبرأ ''”(باتكلا) اذه ريغ ىف ركذو

 ."”عوطقم تعنب هئع رب ام :لوألا

 ")معن صوصخمب هنع ربخأ ام :ىناثلاو

 .«9(ةعاطو عمس) :وحن هلعفب ظفللا نم الدب ردصمب هنع ريخأ ام :ثلاثلاو

 ..5900(نلّمفأل ىتمذ ىف) مهلوقك مسقلا ىف حيرصب هنع' ربخأ ام : عبارلاو
 .امهعضوم ىف مظنلا اذه ىف نيلوألا ركذ دقو

 ا دحاو نع ... . ارثكاب وأ ن نيتلاب اوربخاو :هلوقو

 1 :نيتروصل لماش كلذو ددعتم (!(ريغ نع) ىنعي

 (*ىنعم ددحتيو اظفل ربخلا ددعتي نأ "(ىهو) اهزاوج ىلع قفتم ::امهادحإ

 ىبأل افالخ فطعلا "'اهيف) روجي الو «ضماح ًولح 2'"!(نامرلا) :وحن
 .'29ىلع

 ةارس مه) :وحن «ىنعمو اظفل ددعتي نأ "7(ىهو) اهيف فلتخسم : ىرخألاو
 م

 .(ارَعش

 . (بابلا) ج ىفو ب ل(

 .محرت وأ مذ وأ حدم ضرعم ىف «عفرلل عوطقم (؟)
 .رخؤملا سئيو معن ()

 .ةعاطو عمس ىرمأ :ىأ 2

 .قاثيم وأ دهع ىتمذ ىف :ىأ (0)

 ) )1ىنومشألا عجار ١/8 ٠١.
 .جاءب ق4ف]

 . .(وهو) ب ىفو ج أ فكل

 . ١١5/١ ىنومشأ ها .أدتبلا نع هضعبب رابخإلا قدضي الآ هطباضو (4)

 1 1 جأ(١٠)

 . ١927/١ نابص ها .ظفللا رياغت ىلإ ارظن فطعلا راجأ هنإف (١؟)

 : .:(وهو) ب ىفو ج نق (155



 .فطع ريغب اهعنم نمل افالج «فطع ريغبو فطعب اهراوج حيحصلاو

 نم دبالف امكحو 2؟'9() ةقيقح هل وه ام ددعتل ربخلا ددعت ''7(اذإ) امأو

 .رعاشو بتاكو هيقف كونب : وحن فطعلا

 4 ..... ٌرخافتو ةنيزو هلو بعل ايندلا ةاّيحلا اَمنَأ» ىلاعت هلوق مكحلا لاثمو
 . "”خلإ

 .ج أ(
 .ج ل(

 ١ ديدحلا ةروس فرفز

 كلحإ 22



 اهتاوخاو.ناك

 :ماسقأ ةثالث ىهو 2'!(امهخساون) نيبي ذخأ ربخلاو أدتبملا ماكحأ نم غرف امل

 ةيزاجحلا امو ءاهتاوخأو ناك وهو ربخلا بصنيو ادتبلا معفري مسق

 ..ةيراقملا لاعفأو "'”(اهتاوخأو)

 .سنجلل ةيفانلا (ال) و اهتاوخأو (نأ) وهو .ربخلا .عفريو أدتبلا بصني مسقو

 .اهتاوخأو ملعأو ءاهتاوخأو تننظ وهو اعم امهبصني مسقو
 :لاقف اهتاوخأو ناكب أدبو باوبأ ةعبس ىف خساونلا هله ركذ دقو

 ارمع اديس ناكك هبصْنَ ربحا مسا ادتبملا ناك عّقرت

 افالخ مسالا تعفر اهنأ نييرصبلا بهذمو ءربخلا بصتت اهنأ ىف فالخ ال

 "”نييفوكلل
 © صا س 1

 عفر ىف ناك لثم اهدعب امو لظ :ىأ (لظ ناكك) :لاقف اهتاوخأ ركذ مث
 .ربخلا بصنو مسالا

 :ماسقأ ةثالث لاعفألا هذهو

 (”(اهرخآو) ناك اهلوأ 2؟”(ةينامث) ىهو طرش الب روكذملا لمعلا لمعي مسق

 .سيل دعب ىتلا ةعبرألا ىهو ههبش وأ ىفن مدقت طرشب لمعي مسقو

 ىفنلا هبشو «ىفن لك «ىفن دعب :هلوق لمشو ءحضاو مظنلا نم اذه مهّقو

 ش | . .:وحن ىهنلا وه
 0 (0تْوَلا ركاذ لَن الم...

 .اهتساون) ج ىفو .ب(أ(١)

 .ج أ(

 .لوآلا هعفر ىلع قاب وه :اولاق ("”)

 .(ةعببس) ج ىفو ب ءأ (5)

 . اهتاوعأو) | ىفو جاءب (6)

 - .رهاظ لالض هنايسن نإف اهركذ نت الو توما دقفساو دونجا يحاص : ىنعملا



 .©"”رطَقلا كئاعرجب الّهْنم لاَ الو :وحن ءاعدلاو

 ديقي نأ ىغبنيو ام اًقوبسم ماد ناك لثمو :هلوق ىف قلطأ :تلق نإف

 .دييقتلل لثم امنإ هنإف «لاثملا ىلع لاحأ :تلق

 .المَع دق هلثم ضام ٌريغو :هلوقو
 ص

 لمف 'رمش» ىسايق ريغ اميخرت مخرم وهو ءادنلا ءاي هنم فذح ىدانم ؛حاص» :بارعإلا -

 ىهنلا فرحب موزجم صقان عراضم لعف «لزت» ةيهان «الو» هيف رتتسم ريمض هلعافو رمأ

 هيلإ فاضم ءاهلاو ادتبم هنايسنف» هيلإ فاضم «توملا» هربخ «ركاذ» هيف رتتسم همساو
 .تعن «نيبما أدتبملا ربخ «لالض»

 .ىهنلا وهو ىفنلا 'هبش مدقتل ناك ىرجم «لاز# هيف ىرجأ هنإف «لزت الو» ىف :دهاشلا

 ليقع نباو 16/١ ماشه نباو 5١0 :ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 :تيبلا مامتو ١/ ١٠١١ ىنومشالاو «”5ص ىدوكملاو «ىبودنسلاو ءدوادو 0١:,.

 نيبم لالض هنايسنف ت وملا ركاذ لزت الو رمش حاص

 .ليوطلا نم ةيئار ةديصق نم وهو «ةبقع نب ناليغ ةمرلا ىذل :تيبلا ١(
 . ىلبلا ىلع ىم راد اي ىملسا ايالآ :هردصو
 ؟الهنم» .«ثرو قلخ ىأ - ىضري ىضر نرو ىلع - ىلبي بوشلا ىلب نم «ىلبلا» :حرشلا

 مسا وهو «ءاملا ؟رطقلا» ائيش تبنت ال ةيوتسم ةلمر :ءاعرجلا :«كئاعرج» ابصنم ابكسنم

 .ةرطقل ىعمج سنج
 كاقوو لاوزلاو ءانفلا نم - مدق نم كيف ام ىلع - ىتبوبحم راد اي هللا كظفح :ىنعملا

 ابطر كباحر ىقبي ىتح كدوجي ثيغلا لاز الو «كراثآ ىلع ىضقت ىتلا رهدلا فورص

 .بابحألا ىركذ مودتل ؛الضخم

 1 .فوذحم ىدانملاو ءادن فرح ءايا هيبنتو حاتفتسا ةادأ الأ» :بارعإلا

 ىدانمو ءادن فرح «راد اي» لعاف ةثنؤملا ةبطاخملا ءايو رمأ لعف «ىملسا# ةيمراد اي :ريدقتلاو

 لاز ربخ «الهنم» صقان ضام لعف «لاز» - ةيئاعد «الو» هيلإ فاضم «ىم» - بوصنم

 لاز مسا ؛رطقلا» هيلإ فاضم فاكلاو الهنم هلوقب قلعتم رورجمو راج «كئاعرجب» مدقم

 ش .رخؤم
 مدقتل ربخلا بصنو مسالا اهعفر ىف «ناك» ىرجم «لاز» ىرجأ ثيح «لاز الو» ىف :دهاشلا

 .ىفنلا هبش ءاعدلاو ءاهيلع ةيئاعدلا «ال»
 ليقع نباو 2150/١ ماشه نباو 6ص مظانلا نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 32 ١/ ١١١. ىنومشالاو «ىبودنسلو ©«
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 ٍ هلوقب فرصتي ال ام اهنم نأ ىلإ راشأ مث

 المعتسا هْنم ىضاملا ريغ ناك نإ .

 ."”هيحصلا ىلع مادو ''قافتاب سيل الإ فرصتت اهلكو

 هيلع زجأ ربا طسوت اهعيمج ىفو :هلوقو

 مسالا نيبو اهنيب هطسوت زوجيو ريخأتلا هلصأ لاعفألا هذه ربخ نأ : : ىنعي

 :هلوقك (ماد ام) و (سيل) ىف ىتح اهعيمج ىف

 "”لوهجو ( ملاع ٌءاوَس سيلف 000000000٠

 :رخخآلا لوقو

 (4)مرَهلاو توملا راكذاب نادل ةصقدم تَماَد ام شيعلل بيط ال

 ها فرصتلا مدع ىف كلذك هتهباشف اهقلعتم ركذب الإ اهانعم مهفي ال فرحلاك اهنأل )10(

 . ١ ت81 .هححرشو كلاسملا حضوأ

 ةفرصتم ىهف مودي وهو اعراضم اهل نإ» :اولاق نيرخاتمأ نم ليلقو نيمدقالا دنع فرصتت ()

 ...«اصقان افرصت مهدنع

 ؛ىضملا مزلت اهتلصو ةيردصملا ةيفرظلا ةلص اهنال - نيرخأتملا نم ريثكو ءارفلا دنع فرصتت الو

 راجنلا خيشلا هحرشو كلاسملا حضوأ ها (ةماتلا ماد تافرصت نمف: .مئادو مدو مودي امأ

 . ١/8

 . ليوطلا نم - ىدوهيلا ىناسغلا ايداع نب لآومسلا هلاق تيب نم ءزج (؟)

 .مهنعو انع ساثلا تلهج نإ ىلس :هردصو
 تركنا دق تناكو اضيأ هريغ اهبطخو ةأرما بطخ دق اذه لأومسلا ناك ؟. . . ىلس» :حرشلا

 .تيبلا اذه تنمضت تايبأب اهبطاخف هيلع.

 ىملعت ىتح كوبطخ نيذلا ءالؤه نعو انع سانلا ىلسف انلاح تلهج نإ ةارملا اهتيأ :اهل لاقف

 .ءاوس هب لهاجلاو ءىشلاب ملاعلا سيلف .مهلاحو انلاح
 طرشلا لعف ضام لعف «تلهج» ةيطرش «نإ» هلعاف ةبطاخملا. ءايو رمأ لعف «ىلس» :بارعإلا

 ىلس هلوقب قلعتم رورجمو راج «انع» فوذحم طرشلا باوججو هلعاف ةبطاخملا ءاتو:
 سيل ربخ «ءاوس" صقان ىضام لعف «سيلف» هلبق ام ىلع فوطعم رورجمو راج «مهنعو»
 .ملاع ىلع فوطعم «لوهجو» رخؤم سيل مسا «ملاع» مدقم

 وهو اهمسا ىلع «ءاوس» وهو سيل ربخ مدق ثيح «لوهجو ملاع ءاوس سيلف» ىف :دهاشلا

 .داشرإلا بحاصل افالخ هريغو رعشلا ىف زئاج كلذو «ملاع»

 ىنومشالاو 701/١ ليقع نباو 5٠ص مظانلا نبا :ةيسفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 . 737نص ىطويسلاو ©«

 - .طيسبلا نم وهو .هلئاق ىلع رثعا مل ثحبلابو - هلئاق مسا ىلع ٍفقأ مل :ىنيعلا لاق ()
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 هيفو ىسرافلل اعبت «سيل» ربخ طسوت زاوج ىلع عامجإلا فنصملا ىكحو

 , 2027م اولوت نأ َربْلا سيل 8 ةءارق زاوجلاب عطاقلاو .27(فيعض) فالخ

 .«*'هريغ هب لقي مل ذإ مهولا ىلإ بسنو «ماد ام » ربخ طسوت «9طعم نبا عنمو
 هد اس سا ظمدويس #8 سل

 .رظح ماد هقبس لكو :هلوقو

 «عنم ىنعمب رظحو «ماد» ىلع ربخلا ميدقت عنم برعلا وأ ةاحنلا لك :ىأ

 :ناتروص كلذلو

 .اهعنم ىف فالخ الو «ام» ىلع مدقتي نأ :امهادحإ

 «ةصخغنم» سفنلا هبيطتست ال مسا - ءايلا نوكسو ءاطلا رسكب - بيطلا «بيطال» :حرشلا -

 «هتالل» .هردك اذإ نالف شيع نالف صغن :لاقيو :ريدكتلا وهو «صيغنتلا نم لوعفم مسا

 راكتذا هلصأو - ةروسكم لادلا ديدشتب «راكدا» ,ناننإلا هب ذذلتي ام وهو - ةذل عمج

 ىلاعت هلوق هنمو «لادلا ىف لادلا تمغدأ مث الاد ةمجعملا لاذلا تبلق مث الاد ءاتلا تبلقف

 .(ةمأ دعب ركداو)

 هئيجت ىتلا مرهلا مايأ ركذتي ماد ام شيعلا اهيف بيطتسي الو ةايحلا ىلإ ناسنإلا حاتري ال : ىنعملا
 . ةلاحم ال توملا ىلع لبقم هنأ ىسني الو اهعاجوأو اهماقسأب

 ال ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «شيعلا» اهمساو سنجلل ةيفان ال «بيطال» :بارعإلا
 مدقم ماد ربخ «ةصغنم» ثينأتلل ءاتلاو صقان ضام لعف «تماد» ةيفرظ ةيردصم ؛ام»

 ةصغنم هلوقب قلعتم رورجمو .راج «راكداب» هيلإ فاضم ءاهلاو رخؤم ماد مسا «هتاذل»

 . هيلع فوطعم ؛مرهلاو» هيلإ فاضم «توملا»
 . عقاوو زئاج وهو همسا ىلع تماد ام ربخ مدق ثيح ««هتاذل ةصغنم تماد ام» ىف .:دهاشلا

 ىبودنسلاو 217١/١ ماشه نباو «55ص مظانلا نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . ١55/١ ليقع نباو ١١ص ىطويسلاو ١١7/١« ىنومشالاو «ىوانهظصالاو

 ىف فالخلاو عامسلاب جوجحم وهو امب اهيبشت سيل ىف مهضعب - طسوتلا ىأ - هعنمو )١(

 نبا هب. رفظي ملو طسوتلا عنم ىذلا وهو - هيوتسرد نبا ةياكح نع نايح وبأ هلقن سيل

 .«ءروفصع نباو ناهدلا نباو ىسرافلل اعبت زاوجلا ىلع عامجإلا اهيف ىكحف كلام

 . ١١17/١ عمهلا ىف ىطويسلاو

 .صفحو ةزمح ة«ربلا» بصنب - ١ا/ال ةرقبلا ةروس (؟)

 .ج أ 9

 . ةمدقملا ىف هب فيرعتلا مدقت (5)

 . ١93/١ ليقع نبا - هزاوج حيحصلاو (5)

 2 1ظ6



 ..«ام١ دعب ؛ماد» ىلع مدقتي نأ :ىرخألاو

 .رظن هيفو :©"”(اضيأ) اهعنم ىلع عمجم هنأ همالك رهاظو

 ضهني ال هميلست دعب اذهو) اهفرصت مدع ءامهادحإ :نيتلعب للعم منملا :نأل

 .(اهفرصت مدع ىلع عامجإلا عم (سيل) ىف مهفالتخا ليلدب .قافتاب اعنام

 اضيأ اذهو ؛هتلص نيبو هنيب لصفي الو ىفرح لوصوم ؟"(امال:نأ :ئرخألاو
 نيبو ىفرحلا لوصوملا نيب لصفلا (22(نييوحنلا نم) ريشك راجأ دقو هيف فلتخم

 . 1 ,ردصملا اميك)ا لماع ريغ ناك اذإ هتلص

 ردص اهل (ام) نأل (ام) ىلع ةيفانلا امب نورقملا ربخ 0 ىنعي
 .(ورمع لار ام الهاج الو) (ديز ناك ام الضاف) :لاقي نأ روجي الف «مالكلا

 ال مهدنع (ام) نأل ؛نييفوكلا دنع زئاج امهالكو :«”ةيفاكلا حرش ىف لاقو
 ىف مهفلاخو هوحنو (ناك ام) ىف نييرصجلا ؛ ناسيك نبا قيفاوو ءاهريدصت مزلي

 اجيإ "”(اهيفن) نأل هوحنو (لاز ام)

 هيلع ("!(عمجملاب) ههيبشتل هيلع عمجم هنأ مهوي (كاذك) هلوق :تلق نإف

 .هيلع اعمجم هنوك ىف ال عنملا ىف كاذ لثم اذه نأ دارأ امنإ :تلق

 .ريهشف اهتاوخأو (لاز ام) ىف فالخلا امأ

 اهربخ ميدقت عنم ىلع قافتالا :طيسبلا ىف ىكحف اهوحنو (ناك ام) امأو
 . فالخلا لقن مدقت دقو (ام) ىلع

 : ناتلاسم مظانلا مالك نم مهفو

 .ج أ(
 .ج ل (5)

 ْ .ب 1 (5)
 . ١١/١ ىنومشالا عجار (4)

 .(اهيف) ١ ىفو ج ءب )١(

 .(عمبجلاب) 1 ىفو ج ءب (0)



 (0:ناك» املاع ام) وحن اهب ىفنملاو (ام) نيب ربخلا طسوت روجي هنأ 'ىلوألا
 .(ديز

 .زاوجلا حيحصلاو ءمهضعب هعنمو

 .'"هيدقتلا زاج (ام) ريغ ناك نإ ىفانلا نأ :ةيناثلا

 ىف ءارفلا نع فالخلا ىكحو «عيسمبجلا دنع :ةيفاكلا حرش ىف لاق

 .""لي 5

 . ؟ةيلات ال ٌةولتم اهب ءىجف :هلوق ةدئاف ام :تلق نإف

 اهل (ام) نأ وهو «ميدقتلا عنم ةلع ىلع هيبنتلاو هديكوتو مكحلا ريرقت :تلق

 .ةعبات ال ةعوبتم نوكتف مداخل ردم

 ربخ ميدقت (*!(عنم) راتخملا نأ ىنعي . ىفطصا سيل ربخ قبس عنمو :لاق مث

 ىسرافلاو جاجزلاو .ىفاريسلاو جارسلا ن نباو دربملاو دف ركل "؟/قافو) اهبلع سيل

 فرصتلا مدعب اهفعضل كلذو «نيرخأتملا رثكأو "ىناجرجلاو (”تايبلحلا ىف

 .«ةيفانلا (امب) اههبشو

 .(لاز) ب ىفو ج كك )١(

 ١١5/١. ىنومشألا عجار (؟)

 . 6 5ص ليهستلاو ١4 ةقرو ةيفاكلا حرش عجار (؟)

 .(مدع) ج ىفو ب ءأ (5)

 .(اقفو) ج ىفو ب ل (0ه)

 ةيوغل تادرفم ىلع لمتشت باوبأو لئاسم اهبتر «ىسرافلا ىلع ىبأل باتك :تايبلحلا ()

 ةيعابرلاو ةيثالثلا لاعفألا ةينبأ نم المج ركذو ءاعمجو ادارفإ اهلامعتسا دراومو اهفيرصتو
 .بلحب اهالمأو - ميركلا نآرقلا تايآ ضعب بارعإو «نيعلاو ماللا لتعم اهنم ءاج امو

 وحنلا ةمئأ رابك نم ناك ءىوحنلا ىناجرجلا نمحرلا دبع نب رهاقلا دبع ركب وبأ وه (0)

 تحخأ نبا وهو « لضفلاب فورمعلملا نيسحلا نب دمحم نع وحنلا ذحخأ . ناجرجب ةغالبلاو

 «ةاحئنلا فيناصت ىف رظنو أرقو .هدلي نم جرخي مل هنأل ءهريغ نع ذخأي ملو ىسرافلا

 .ه41/4 ةنس تامو ءنآرقلا زاجعإو لمجلاو حاضيإلا حرش اهنم ةريثك فيناصت هلو

 ميدقت نأ نم ملع امل (مهنع افورصم سيل مهيتأي موي الآا) ىلاعت هلوق راجأ نم ةجحو (4)
 لماعلا ميدقت زاوجب نذؤي - مهيتأي موي - لومعملا

 - اهيف عسوتي فورظلاو «فرظ انه ربخلا ىومعم نأب بيجأو
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 عنمي نأ ىغبني لب ءاهب ىنئثتسملا (سيل) ريغ ىف فالخلا نوكي نأ ىغبني

 زوجي هنأ «بابلا لاعفأ رئاس نع هتوكس ىضتقاو .ادحاو الوق ©""(اهيف) ميدقتلا

 ش .اهيلع اهربخ 0

 .اصقان ان الإ لمعتسي ال رألاو ٠ ءاصقانو اهات لمعتسي ءامهذحأ

 . ىفتكي فرب ام مامت دو :هلوقب كلذ ىلإ راشأف
 بوصتم ىلإ رختفي ملد «عوفرلاب ىقتكا ام وه :لاعفالا هذه نم ماتلا :ْيأ : 0

 .994ّرسع وف ناك نإو »وحن

 ٠. .عوفرملاب ىفتكي: ال ىذلا وهو ”صقان هاوس امو»

 ردصملا ىلع ةلالدلا (76تبلس» اهنأل ال ةصضقان لاعفألا مله .تيمس اذهلو ٠

 . :هلوق :ئف «0(اهلمعا الماع-:اهردصم دوجول :نييرصبلا روهمجل افالمخ:..

 063 كيلع هايإ كوكو 0.0... 0

 ءاهتيلعف ىف فالتخالا مدع عم اهفرصت مدعل ءاعامجإ اهربخ مدقتي ال «ىلعد نإف اضيأو < ..

 | .4١1ص اج
 ليمأ عنملا ىلاو 69ص ١ج ليقسع نبا ها اهيلع اهربخ مدقت برصعلا ناسل نم دري مل اضيأو

 .ةيوقلا ةجحلل

 00 .جءأ(١)

 78٠: ةرقبلا ةروس.(؟)

 ..ةبولص» ب ىفو ج ءأ 4

 .«اهلمع ئف» ج ىفو ب ل2

 .هلئاق ىلع رثعأ مل ثحبلابو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق (0)
 .ليوطلا نم وهو - ىتفلا هموق ىف داس ملحو لذبب :هريدصو .

 ةعفرلا ىهو ةدايسلا نم «داس» ءاطعلا وهو ةمجعملا لاذلاو ةدحوملا ءابلاب .لذبلا «لذب» .: حرشلا
 . ىتفلا ىلإ عجري هيف ريمضلا «هايإ» نأشلا مظعو

 اذه نوكت نأ تدرأ اذإ كيلع ريسي وهو «ملجلاو لاملا لذبب هموق ىف دوسي لجرلا نإ .: ىنعملا

 - . لجرلا
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 ىفُق اًمئاد َلآَز سيل َءنَق ىف ُصقتلاو ......... : لاق مث

 الو صقتلا مزلت . ئتفو لازو سيل ىنعأ .ةثالثلا ''(لاعفألا) هذه نأ :ىنعي

 .ةمات لمعتست

 .اعامس ال اسايق ةمات «لاز» عوقو :تايبلحلا ىف ىسرافلا راجأو

 :لاق مث

 رج فرح وأ ىتأ افرظ اَذِإ الإ  ْرِبَخلا لومعم لماعلا ىلي الو
 ناك» روجي الف «اهتاوخأو ناك» وه انه لماعلاو «نيرصبلا بهذم اذه

 ارورجم وأ افرظ ناك نإف ءرورجم الو فرظب سيل 2""«هنأل» الكآ «ديز كماعط
 .رورجملاو فرظلا ىف عسوتلل راج ؛امئاق ديز رادلا ىف وأ كدنع ناك» وحن

 :رعاشلا لوقب اوجتحاو «هوحنو «ًالكآ ديز كماعط» نويفوكلا راجأو
 مهد عم ل - ٠ يماد هش ساو

 7دوع يطع مهايإ ناك اب 2 مهتويب لوَح نوجاده ذفانق

 ىف» نضام لعق ؛داس» هيلع فطع «ملحو» داسب قلعتم رورجمو راج «لذبب» : بارعإلا -

 ةصقاّتلا ناك نم ردصم وهو أدتبم «كنوكو» لعاف «ىتفلا» داسب قلعتم رورجمو راج «هموق

 هلوق نوكلا ربخو هربخ «هايإ9 هب ةلصنملا فاكلاف همسا امأف ءربخو مسا ىلإ جاتحي

 .ريسيب قلعتم رورجمو راج «كيلع» ««ريسي»
 بصنو مسالا عقر ىف اهارجم ةصقانلا ناك ردصم ىرجأ ثيح ؛هايإ كنوك» ىف :دهاشلا

 .ربخلا

 .لاعفالا نم اهريغك رداصم اهل ةصقانلا لاعفألا نأ ىلع اضيأ ةلالد هيفو

 .ةماتلا ناكل ردصم نوكلا نأ معز نم ىلع در تيبلا اذهو

 ليقع نباو ١//1717« ماشه نباو «5060ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ١١7/١. ىنومشالاو ©

 )١(أ.(ب.

 .2ذإ) ب ىفو ج ءأ فقز

 وهو .ةنايخلاو روجفلاب مهيمريو ريرج موق هب وجهي - بلاغ نب مامه - قدررفلل :تيبلا (؟)

 . ليوطلا نم
 كئاش ناويح وهو «ةذفنق ىئنالاو - نوكس امهنيب نيتمضب - ذفنق عمج ؛ذفانق» : حرشلا

 :لاقيف .ىرسلا ىف لثملا هب برضيو ؛هب تاتقي امع ثحبيل اليل وحصيو اراهن ماني فورعم

 ء«ناجدهلا نم - لادلا ديدشتو ءاهلا حتسفب - جاده عمج ١نوجاده» ءذفنق نم ىرسأ وه

 - .ريرج ار وهو و لجر مسا«ةيطع» «فيعضلا خيشلا ةيشم وهو

- 
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 .ربخلا لومعم وهو (مهايإ) ناك ىلوأف

 . :هلوقب هليوأت ىلإ راشأ دقو «نييرصبلا دنع لوأتم هوحنو اذهو

 عّتتما هنأ نابتسا ام مهوم عفو نإ ولا مسا ناشلا رمضمو
 ىف وناف ءمدقتملا تيبلاك هانعنم ام زوج مهوم ءىش.عقو 2'”(اذإ) :ىنعي

 ناك مسا نوكيف ءربخ هدعب ةلمجلاو «لومجملا نيبو هنيب لوحي نأش ريمض لماعلا

 دوع لومعم ؟مهايإو» هربخ «دوع» و أدتبم «ةيطعو» ىونم نأش ريمض تيبلا ىف

 ' .ناك ربخ ةلمجلاو

 .اذه ريغ تيبلا ىف ليق دقو

 ربخلا مدقت نإ لاعفألا ٠ هذه لومعملا ءاليإ راوج ىلع نييرصبلا ضعب قفاوو
 . دير الكآ كماعط ناك» : وحن مسالا ىلع

 | :لاق مث
 ىبو < < 6 - - 0 عسل,

 امدقت نم ملع حصا ناك امك وشح يف ناك دازت دقو

 خبشلا ةيشم روجفلاو ةنايخلل تويبلا ءارو اليل نوشمي لفانقلاب نوبهيبش موق ءالؤه :ىنعم ا ع

 هنأل ريرج ىبأ ةيطع نم ةميمذلا ةفصلا هذه اوبستكا دقو «دجأ مهب رعشي الكل .مرهلا :

 .هايإ مهدوعو كلذ مهملع

 قلعتسم فرظ «لوح» هل ةفص «نوجاده» مه هريدقت فوذحم.أدتبل ربصخ «ذفانق» : بارعإلا

 نأ لمتحي امو رج فرح ءابلا «امب» هيلإ فاضم ريمضلاو «هيلإ فاضم ؟مهتويب» نوجادهب
 ؛مهايإ» صقان لعف «ناك) ايفرح الوصوم نوكت نأ حضوألاو ءايمسا الوصوم نوكت
 قالطإلل فلألاو :ضام لعف «ادوع» ناك مسا «ةيطع» دوع وهو هلماع ىلع مدقم لوعفم

 .«ناك» ربخ بصن لحم ىف لعافلاو لعفلا ةلمجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 سيلو «مهايإ) وهو ناك ربخ لومعم مدقت ثيح «ادوع ةيطع مهايإ ناك امب» ىف :دهاشلا

 تيبلا جرخو «نييرصبلا ىأر تيسفتراو - نييفوكلا ىأر ىلع رورجم الو راج الو فرظب
 - اعجار وأ ءنأشلا هب ادارم مسالا رامضإ وأ ؟ناك» ةدايز ىلع جرخو) ىتأي ام ىلع

 2١١7/١ كلاسملا حضوأ ها (ةرورض ليقو ءأدتبم ةيطعف هيلعو ام ىلإ - ريْمضلا ©

 ١١57/١. ىنومشألاو

 ليقع نباو 2116/١ ماشه نباو ,«57ص مظانلا نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىف هركذ اضيأو «77؟ص ىطويسلاو 2” 5ص ىدوكملاو ء.١/7١1١ ىنومشأالاو ٠/١

 . بدألا ةنازخ ىف 9 دهاشلاو ء١/8١١ :عماوهلا عمه

 )١( .«هّنأ» ب ىفو ج ءأ ْ
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 . ةلمجلا ىءزج نيب ةدئاز «ناك» هربخ «حصأو» أدتبم «ام»

 اهتداير ""«ردن» دقو ""ىضاملا ظفلب دازت امنإ اهنأ ناك ٌداَرَّتا :هلوق نم مهفو

 0( لن دجام نوكت تنأ

 .«"ارآ اهدار

 ءحبصأ) ةدايز ذش دقو ءدازي ال اهريغ نأ اهب مكحلا صيصخت نم مهفو

 . "”(ىسمأو

 :لاق مث . ىنعملا صقني مل اذإ بابلا لاعفأ رئاسو (ىحضأ) ,٠ .انن مهضعب زاجأو

 مدعو ل
 رهتشا اذ ريثك ولو نإ دعبو ربحا نوقبيو اهنوفذحيو

 .؟درول أ ىفو ج ءب )2( . هتفخل )١(

 تنب ةمطاف ىهو بلاط ىبأ نب ليقع مأ هتلئافا .سدسملا زجرلا روطشم نم تيب اذه (9)

 . اليقع اهنبا صقرت ىهو هلوقت - بلاط ىبأ جوز «ءدسأ

 .ليلب لأمش بهت اذإ :همامتو

 اذإ ءابيبهو ايوبه حيرلا تبه عراضم «بهت» فيرشو لضاف «ليبن» ميرك :«دجام» :حرشلا

 ةيحان نم بهت حير ىه - ةزمهلا حتفو ميملا نوكسو نيشلا حتسفب - «لأمش» تجاه

 .ءاملاب ةلولبم ءايلا نوكسو ماللا رسكو ءابلا حتفب ؟ليلب» بطقلا

 ىرج حايرلا هذه بوبه تقوب دييقتلاو .امئاد داؤفلا ىكذ فيرش ميرك ليقع اي تنأ :ىنعملا
 .قارطلا هيف رثكت تقولا اذه نألو .«كلذ ىف برعلا ةداع ىلع

 ءاذإ) ةفص «ليبن» أدتبمللا ربخ «دجام» ةدئاز «نوكت» أدتبم لصفنم ريمض «تنأ» :بارعإلا

 نم ةلمجلاو «تعن «ليلب» لعاف «لأمش» عراضم لعف «بهت» نامزلا نم لبقتسي ال فرظ

 .مالكلا هيلع لدي فوذحم طرشلا باوجو اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم ىف لعافلاو لعفلا

 هبشل ةينبم اهنأل ناك ةدايز تباثلاو ليلق وهو ءعراضملا ظفلب أدتبملا نيب «نوكت» ةدايز : دهاشلا

 .ءامسألا هبشل برعم هنإف « عراضملا فالخب .فرحلا

 ليقع نباو ء١18١ ١/ ماشه نباو «58ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ١/ ١١١. هعمهو ”صض ىطويسلاو 2١١8/١ ىنومشألا و «ىوانهطصالاو 9« 0

 فالخ ةدايزلاو هعامس مدعي درو ءارمخآ نظ ءاغلإ ىلع اسايق «ناك مئاق ديز» وحن (8)

 ١70/١ عمه ها . لصألا

 ١١8/١. ىنومشأ نويفوكلا كلذ ىور «اهأقدأ ىسمأ امو ءاهدربأ حبصأ ام مهلوق ذش (5)

> 
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 ةيطرشلا (نإ) دعب اهربجخ ءاقبإو ٍاهمسا (ناك) فذ (مهمالك) ىف رثك

 اريخ هلمع ناك نإ :ىأ (رشف اًرش او ريخف [يخ نإ ولمسب جم ءرلل) مهلوتك
 ريخ هؤازجف

 ٠ :هجوأ ةعبرأ هوحنو لاثملا اذه ىفو

 (ناك) رابمضإ هيف نأل ءاهسجرا وهو «ىناثلا عفوو. .لوألا :بصن_ :لوألا

 | .درطم ريثك امهالكو ءازجلا ءاف دعب ادتبم رامضإو (نإ) دعب اهمساو

 «نإ» دعب اهربخو (ناك) رامضإ هيف نأل ءاهفعضأ وهو ءهبسكع ©”: ىناثلاو

 هركذي مل "”(كلذلو) .ليلق امهالكو ءءافلا دعب أدقبملا عم بصان رامضإو
 لو

 ةهيوبيس

 1 انهيفر :ثلاثلو
 .ناطسوتم امهو امهبصن : عبارلاو

 نسحأ امهعفر نإ :روفصع نبا لاقو .نائفاكتم امهنأ :نييولشلا بهذمو
 : :ةروهشم ةلأسملاو ءامهبصن نم

 | :هلوقك (ول) دعبو

 ٠ (30'لبجلاو لهسلا اهنع قاض هدونج اكلم ولو. ىْعَب وذ رهدلا ٍنَمأي ال

 .مالك) أ ىفو جايب 1

 .ج ل(

 . «كلذك» ب أ ىفو ج (9

 1 ٠ ص ١ج باتكلا (؛)

 .ج أ (0)
 .طيسبلا نم وهو ؛هلئاق ىلع رثعأ مل ثحبلابو .هلئاق مسا ىلع فقآ مل :ىنيعلا لاق (1)
 رواجت وهو ءدومحم امهدحأ :نيبرض ىلع ىغبلاو .دحلل ةزواجمو ملظ «ىغبا :حرشلا

 «ىناهضصالا ها .لطابلا ىلإ قحلا زواجت وهو ءمومذم :ىناثلاو .ناسحإلا ىلإ لدعلا
 ٠.دعلاو رصحلا قوف هناوعأ نأو. «نوريثك هدنج نأ ديري «لبجلاو لهسلا اهنع قاض هدونج»

 امهم «ةميلأ هابقعو ميخو ىغغابلا لآم نأ ىلإ ريشيو «ميمذلا ىغبلا بقاوع نم رذحي : ىنعملا

 .بازتلاو ىصخلاو لمرلا ددعب اناوعأو ادونجج هل نأ ولو هنأش نم نكي :
 نم صلختلل رسكلاب كرحو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف «نمأي# ةيهان 2ال» :بارعإلا

 - هيلإ فانضم «ىغب» واولاب عوفرم نمأي لعاف «وذ» هب لوغفع «رهدلا» نينكاسلا ءاقتلا

 هما



 :رجارلا لوق هنمو (ول) و «نإ» ريغ 0 اهفذح لقو

 "”اهئالثإ ىلإف الوش د
 :لاق مث 5 تناك نأ َدَل نم :ىأ

 ةفوذحملا نإكل ربصخ اكلم» مزاج ريغ طرش فرح ول فوذحم ىلع ةفطاع واولا ؛ولو» -
 ول طرش ىه اهربخو اهمساو ناك ةلمجو اكلم ىغابلا ناك ولو :ريدقتلاو اهمسا عم

 فاضمو أدتبم «هدونجا رهدلا نمأي الف اكلم ىغابلا ناك ول :ريدقتلاو فوذحم باوخلاو

 هيلع فطع «لبجلاو» قاض لعاف «لهسلا» قاضب قلعتم «اهنع» ضام لعف «قاضا هيلإ

 . أدتبملا ربخخ عفر: لحم ىف لعافلاو لعفلا ةلمجو

 .ةيطرشلا ول دعب اهربخخ ىقبأو اهمسا عم «؟ناك» فذح ثيح «اكلم ولو» ىف :دهاشلا

 ىنومشالاو 2186/١ ماشه نباو «58ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .77”ص ىطويسلاو ,7” 5ص ىدوكملاو ©«, 50١

 .(دعبل ج ءأ ىفو ب )١(

 ؛هدشنأو «رطشملا زجرلا نم وهو «لثملا ىرجم اهنيب ىرجيو برعلا هلوقت مالك اذه قفقز

 ملف تثحبو - ءىشب هلئاقل هتبسن ىلإ هحارش نم دحأ ضرعتي ملو 174 ص ١ج هيوبيس
 . هلئاق ىلع رثعأ

 مسا وه :ليقو «بارضلل هتعفر ىأ :اهبنذب ةقانلا تلاش ردصم وه ليق «الوش» : حرشلا

 ؛اهثالتإ» ءاهعرض عفتراو اهنبل فخ ىتلا ةقانلا ةلئاشلاو - سايق ريغ ىلع - ةلئاشل عمج

 .اهدلو اهعبت اذإ :ةقانلا تلتأ ردصم - ءاتلا نوكسو ةزمهلا رسكب

 نم وأ ءاهدالوأ اهعبت نأ ىلإ لئاوش قاينلا تناك نيح نم - الثم اذكو اذك تملع :ىنعملا

 .اهل اهدالوأ ةيعبت تقو ىلإ حاقلل اهبانذأ عفرت تناك نأ تقو

 ءاهمسا عم ةقوذحملا ناكل ربخ «الوش» فوذحمب قلعتم رورجمو راج «دل نم» :بارعإلا
 فاضم اهو ىلإب رورجم ؛اهئالتإ» رج فرح «ىلإف» الوش ةقانلا تناك نأ دل نم :ريدقتلاو

 «لوألا رورجملاو راجلا قلعتم ىلع ءافلاب فوطعم فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو هيلإ

 . اهئالتإ ىلإ رمتساف الوش تناك دل نم كلذ ثدح :ريدقتلاو

 ؛دل) دعب «الوشا وهو اهربخ ىقبأو ءاهمساو «ناك» فذح ثيح «الوش دل نم» ىف :دهاشلا

 .؟ول نإ دعب رثكي امنإ هنأل ليلق وهو
 .ىوانهطصالاو 2151/١ ليقع نباو 08ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىنغم ىف هركذ اضيأو 2185/١ ماشه نباو ١١94/١« ىنومشألاو 2756 ص ىدوكملاو

 ةنازحخخ ىف 507 مقر دهاشلاو ١١15/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو «58/7 بيبللا

 . هيوبيس باتكو «بدألا

 ١١9/١. ىنومشالا عجار ()

 هه. عه



 (برتقاف ارب تنأ امأ) لثمك بكرا اَهْنَع ام ضيوُعَت (نأ) دعبو

 اهمسا ©"”ىقبأو) ءةيردصملا (نأ) دعب اضيأ تفذح 27(ناك) نأ :ىنعي

 ضوعملاو ضوعلا نيب عمجي ال ذإ ءابجاو اهفذح راصف (ام) اهنع ضوعو اهربخو

 .ةدئار (ام) لعجيو "”(تقلطنا اقلطنم تنأ امأ) هتزاجإ ىف دربملل افالخ

 ليلعتلا مال فذحف .ارب تنك نأل «برتقاف ارب تنأ امأ :هلوق ىف لصألاو

 قذحل اهب لصتملا ريمضلا لصفناف (ناك) فذح مث ءدرطم (نأ) عم اهفذح نأل
 .اهربخ اريو اهمسا تنأف (ام) 2(اهنع) ضرع مث هلماع

 :لاق مث ٠

 . 7 يف مي” 6م يسامع د. ل ىلا و -

 مزتلا ام فذخ وهو نون فذحت مزجنم ناكل عراضم نمو

 تفذح مث «هنون تنكس مزاجلا ؟(هيلع) لخد اذإف .نوكي (ناك) عراضم

 افيفخت هنون فذح زوجي كلذ دعب مث "نكي مل) وحن نينكاسلا ءاقتلال ءواولا

 9هيوبيس دنع كرحتم اهدعب نوكي نأ طرشبو سنوي دنع اقلطم لامعتسالا ةرثكل

 . :رعاشلا لوق سنويل دهشيو

 (0ْيض ةهبج ةآرملا تتدبأ دّقف ةماسو تدبأ ةآرملا كت مل نإف

 ة؟تناك» | ىفو ج ءب )١(

 .«ءاقب» ! ىفو ج ءب (1)

 .رخآب لعف ليلعت هف ديرأ عضوم لك ىف هلجال لوعفلا عقوم هذا عقت مت ثيح كلذو (*)

 ١١8/١. ىرضخ «ضوع اهنأ ال 60 ةدايز ىلع ىأ» دربما هراجأو

 . (اهنم) ب ىفو ج أ (5)

 :©َج ب (60)

 . 737297 ءاسنلا ةروس (6)

 لعفلا هيف فذحي لعفلا هدعب رهظي فرح لك سيل هنأ ملعاو) 7١ص ١ج هيوبيس لاق (7)

 لابأو لبأ ملو نكيو كي وحن هيف تبشيو ءىش هنم فذحي فرح لك سيلف ....
 ء(مل

 .ليوطلا نم وهو - ىدسألا رخص نب رجنخلا : هلئاق (6)

 ةلآ اهنال كلذب تيمس امنإو ء.ةفورعم - ةلمهملا ءارلا نوكسو ميملا ركب - ةآرملا» : حرشلا

 ءاهبو الامج - ةلمهملا نيسلا فيفختو واولا حتفب - «ةماسو» «ترهظأ :«تدبأ» ةيؤرلا

 - ؛مغيض» - فيرظ وهف فرظ لاثم ىلع «ميسو وهف لجرلا مسو ردصم وهو ءرظنم
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 نإف :لاقي نأ ناكمإل تيبلا ىف ةرورض ال ذإ ؛لوقأ هلوقبو :فنصملا لاق

 .©9نآرقلا درو هبو رثكأ نكاسلا لبق تابثإلا نأ الإ .©"”ةماسو تفخأ ةآرملا نكت مل

 . ؟ةصقانلاب صوصخم نونلا فذح له :تلق نإف

 .ةصقانلا ىف ريثك وه لب ءال :تلق

 .؟94 اهفعاضي ةنسح كت نإو » :ىلاعت هلوق ةماتلا ىف هدورو نمو

 وهو ءمغضلا نم هقاقتشا لصاو ءدسألا وهو - نيغلا حتفو ءايلا نوكسو داضلا حتفب -
 .رفعجب قاحلإلل ةدئاز هيف ءايلاو ضعلا

 هسفن ىلسي نأ دارأف هلكش هبجعأ الو هرظنم هقري ملف ةآرملا ىف رظن دق رعاشلا اذه ناك : ىنعملا

 ةعاجشلا نم ةنطابلا هتافص نإف بجعيو قوري ام ىلع ةرهاظلا هتافص نكت مل نإ هنأب

 .باجعإلا قوف امهوحنو مادقإلاو

 همزج ةمالعو ملب موزجم صقان عراضم لعف «كت» ىفن فرح «مل» ةيطرش «نإ» : بارعإلا
 ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تدبأ» نكت مسا ؛ةآرملا» فيفختلل ةفوذحملا نونلا نوكس

 ىف اهربخو اهمساو نكت ةلمجو نكت ربخ بصن لحم ىف ةلمجلاو رتتسم ريمض لعافلاو
 لعف «تدبأ» قيقحت فرح دق طرشلا باوج ىلع ةلخاد ءافلا «دقف» طرشلا لعف مزج لحم

 لحم ىف ةلمجلاو هيلإ فاضم «مغيض» هب لوعفم «ةهبج» لعاف «ةآرملا» ثينأتلل ءاتلاو ضام

 .طرشلا باوج مزج

 دق هنأ عم نوكسلاب موزجملا «ناك» عراضم نم نونلا فذح ثيح «ةآرملا كت مل» ىف :دهاشلا

 نيح اهل ةكرح الف لصولا فلأ فلألا نأل «ةآرملا» نم ماللا وهو نكاس فرح اهيلو

 . لصولا
 ىنومشألاو 2191/١ ماشه نباو «59ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . ١57/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو ء١٠٠ ١/

 .«اورفك نيذلا كي مل» اذاش ئرق دقو )١(

 .(مهل رفغيل هللا نكي مل) ىلاعت لاق (1)

 .ناصقنلا ىلع بصنلاو مامتلا ىلع عفرلا ةءارقو 5٠ ءاسنلا ةروس (7)

 م هه



 لصف .

 ,سيلب تاهئشُلا نإو تالو الوام» ىف
 كلتو ©”فورح» اهنأل ءاهنع تلصف نإو «ناك١ باب نم فرحألا هذه

 . لاعفأ

 نكز بيترتو ىلا اقب عم «ْنِإد نود ءام» تلمعأ ءسيِلا لامعإ

 ””هصاصتخا مدعل «سايقلا وهو «ميمت ")"ىنب» دنع لمهم فرخ ةيفانلا «ام»

 هبو ءاهلمع هولمعأف .ابلاغ لاخلا ىفنل اهنأل .سيلب راجنسحلا لهأ هقحلاو
 .'”(مهتاهمأ نه ام) ”(ارشب اذه ام) :ىلاعت لاق «نآرقلا ''”«درو»

 :اطورش اهلامعإ ىف طرش اهلمعأ نمو

 . «مئاق ديز رذإ ام» وحن لمعلا لطب تدجو ولف ةدئازلا «نإ» دقق :لوالا

 ةزاجإ نييفوكلا نع هريغ ىكحو .«فالخ.نود :ليهستلا حرش ىسف لاق
 . بصنلا

 الإ ليز ام) وحن لمعلا لطب الاب "”2ىفنلا» ضقتنا ولف ين .ءاقب : ىناثلاو
 م ٠ . «مئاق

 ربخلا مدقت ولف ءربخلا ىلع مسالا "(ميدنقل) و وهو «بيترتلا :ثلاغلاو

 .(ديز مئاق ام) وحن لمعلا لطب 2(هيلع)

 .(فرحخأ) َج أ ىفو ءس )١(

 ءبب كك(

 .ءامسالاب هصاصتخا :ىأ (؟)
 ..(ءاج) ب ىفو ج ءأ (4)
 ١". فسوي ةروس (0)

 .؟ ةلداجملا ةروس ()

 ب (0)

 ..(مدقت) ب ىفو َج 0 00

 بأ (9)



 اقافو .الإب ابجومو ءاهريخ اطسوتم لمعت دقو : ليهسلا حرش ىف لاق

 .ىناثلا ىف سنويلو «لوألا ىف هيوبيسل

 ءارورجم وأ افرظ نكي مل ام اهمسا ىلع اهربخ لومعم مدقتي الأ : عبارلاو

 . "”(لكآ ديز كماعط ام) وحن لمعلا لطب رورجم الو فرظب سيلو مدقت نإف

 .لومعملا ميدقت "”عم) هوحنو (لكآ) بصن ناسيك نبا زاجأو

 ©”(هلومعم) ميدقت زيجي نأ ءربخلا ميدقت زاجأ نمل ىغبنيو :ليق نإف

 لماعلا ءاليإ لومعملا ميلدقت. نم مزلي (00(هنكل) 29 (مزالب سيل :تلق)

 .ربخلا ميدقت ”(عم) كلذ مزلي الو ءهريغ لومعم

 لمعلا ءاقب عم مسالا ىلع ههدقت راج ارورجم وأ افرظ لومعملا ناك نإف

 . ءاينعم تنأ ىب امو» .«ًامئاق دحأ كدنع ام١ وحن

 ؟همالك نم عبارلا طرشلا '"”(اذه) ذخؤي نيأ نم :تلق نإف

 ربخلا لومعم نأ هموهفم نإف «تيبلا ... رج فرح قبسو :هلوق نم :تلق
 اق مث «لمعلا ءاقب عم هميدقت زوجي ال هنإف ءارورجم وأ افرظ نكي مل نإ

 .٠ ع . 007 مام عام

 لح ثيح مزلا امب بوصنم دعب نم لبب وأ نكلب فوطعم عفرو

 - :نيطرش ليقع نبا دار )١(

 ىفن ةيناثلاو ةيفان ىلوألاف «مئاق دير ام ام» وحن اهلمع لطب ترركت نإف «ام» رركتت الأ ١-

 .مهضعب هراجأو «مئاق» بصن روجي الو ءاتابثإ ىقبف ىفنلا
 "هب أبعي ال ءىش الإ ءىشب ديز ام وحن اهلمع لطب لدبأ نإف .بجوم اهربخ نم لدبي الأ -؟

 بصن عضوم ىف نوكي نأ زوجي الو .ءديز وه ىذلا أدتبملا نع ربخ عفر عضوم ىف ءىشبف
 . 79/7 ١/ ها موق هزاجأو «ام» نع اربخ

 .(لومعملا) ب ىفو ج ءأ ()
 ء(2)

 ميقتسم مالكلاو ج ءب نم طقسو (هلومعم ميدقت زيجي نأ ربخلا ميدقت راجأ هنأل) أ ىف )2(

 .خلإ 2 ميدقتلا زاجأ ركذ نودب

 .(نم) ج ىفو ب لك (5)

 .ج (0



 فوطعملا عفر بجو «نكل وأ لبب» اهربخ وهو ام بوصضنم ىلع فطع اذإ

 ىف لمعت ال «ءام»و بجوم امهب فوطعملا نأل «فوذجم ادتبم ربخ لعجو

 . "7«فوطعملا بصن» ءافلاو واولاك بجوي ال فرحب فطع نإف «بجوملا

 ""(وه) سيلو ءافوطعم (نكلو لب) دعب ام ةيمست.ىف زوجت مظانلا نأ ملعاو
 .ءادتبا افرح (نكلو لبق أدتبم ربخ وه لب فوطعمب

 00000 لاق مث

 جي دق ناك تو ال ديو رخل يب سيو امد

 ا ديبعلل مالظب كبر اًمولا امد دعب .هلاثم

 ىرشخمزلاو ىسرافلا عنمو" ةيزاجحلا «أم» دعب «ءابلا» ةدايز ىف فالخ الو)

 , 9هدبع فاكب هللا سيلأ» 2(وحين) «سيلا دعبو

 :براق نب ةاونم َلَوَق 4ال» دعبو

 "براق نب اوس نع الي نم... ةعافش مثل موناعينت ىب
 (ادعاق الو امئاق ديز ام ءوحن بصنلا راتخملاو بصنلاو مفرلا زاج) :ليقع نبا لاق )١(

 9/0/١ ١. ها (فوذحم ادتبمل ربخ وهو ةدعاق الود لوقتف عقلا زوجيو

 ا - .(اذه) ب ىفو ج كك (0)
 . 55 ثتلصف ةروس (7)

 707/١. نابص .هقح كراتب نعم ام كرمعل : قدررفلا لوقك ج أ (4)

 ج (0)

 .75 رمزلا ة ةروس م

 .ليوطلا نم وهو - ِخكَك هللا لوسر بطاخي لاقف :.مالسإلا بح بلك ىف فور ل هلل
 ةاونلا قش ىف نوكي ىذلا قيقرلا ضيبألا طيخلا وهو - ءاتلا رسكو ءافلا حتفب :«اليتف» :حرشلا

 .رمضملا ماقم رهظملا ماقأ هنكلو ىنع هلصأ «براق نب داوس»

 عفن :ىأ .ةعافش بحاص هيف ىنعفني ال ىذلا تقولا ىف اعيفش هللا لوسر اي ىل نك :ىنعملا
 . ةمايقلا موي كلذو «اليلق ناك امهم

 هلوقب قلعتم رورجمو راج 6«ىل» هيف رتتسم ريمض همسأو ضقاث رمأ لعف «نكف» : بارعإلا

 - لمعت ةيفان 2ال» اعيفشب ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم «موي» ناك ربخ «اعيفش» اعيفش

 نك



 الدتسم مهضعب هزاجأف «سنجلل ةيفانلا (0/) دعب اهتدايز ىف فلتخاو)

 .©9(ةيفرظ ءابلا اولعجو نورخآ هعنمو "'”«رانلا هدعب ريخب رين ال» :لوقب
 0 :هلوقك (ناك) ىفن دعبو

 "”لجعأ موقلا عّشجأ ْذِإ مهلجعأب نأ مل دازلا ىلإ ىديألا تدم ْنِإو

 ربخ نغم ةدئاز ءابلا «نغمب» هيلإ فاضم «ةعافش» واولاب عوفرم اهمسا «وذ» سيل لمع -
 لوعفم 'اليتف» هيف رتتسم ريمض هلعافو الوعفم بصنيو العاف عفري لعاف مسا وهو .ال
 .هيلإ فاضم «براق» داوسل ةفص «نم» نغمب قلعتم رورجمو راج ؛داوس نع»

 ىف لخدت امك «سيل» لمع ةلماعلا «ال» ربخخ ىف ةدئازلا ءابلا لخدأ ثيح «نغمب» ىف :دهاشلا

 . سيل ربخ
 ىوانهطصالاو ١ ليقع نباو ١٠ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 «51/ /؟ ىنغملا ىف هركذ اضيأو 7٠١4/١ ماشه نباو ”6"ص ىدوكملاو ١7/١ ىنومشالاو

 . ١؟ا//١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو « 7

 .ريخخ ريخخ ال :ىأ )١(

 .جأ(0

 ةراغإلا ريثك ناكو ءدزالا نم لجر وهو - قارب نب ورمع همساو - ىدرألا ىرفنشلا هلئاق (7)

 .ليوطلا نم - ةليوط ةروهشم ةيمال ةديصق نم وهو ءدرألا ىلع

 ذختي ماعط «دازلا» دي عمج ىديالاو ,- لوهجملا ةغيص ىلع - «ىديألا تدم نإو» :حرشلا
 دازملا امئإو «ليضفتلل وه ىذلا لجعألا هنم دارملا سيلو مهلجعب ىنعي ؟مهلجعاب» رفسلل
 عشجالا «عشجأ» «ليضفتلل وهف ىناثلا لجعأ امأو - ميحلا رسكو نيعلا حتفب - لجعلا هنم

 0 . لكألا ىلع صرحلا وهو عشجلا نم - نيشلا حتفو ميلا نوكسو ةزمهلا حتفب -

 ىلع صيرحب تسل ىنأل .كلذ ىلإ مهقبسأ مل ةمينغلا وأ ماعطلا ىلإ موقلا مدقت اذإ :ىنعملا
 .ناديم لا اذه ىف قبسلا

 ثينأتلل ءاتلاو لوهجملل ىنبم طرشلا لعف ضام لعف «تدم» ةيطرش «نإو» :بارعإلا

 مزجو ىفن فرح «مل» تدم هلوقب قلعتم رورجمو راج «دازلا ىلإ» لعاف بئان «ىديألا»
 ءابلا «مهلجعأي» هيف رتتسم ريمض همساو طرشلا باوج صقان عراضم لعف «نكأ» بلقو

 «عجشأ» ليلعتلل ؛ذإ» هيلإ فاضم ريمضلاو ةردقم ةحتفب بوصنم نكأ ربخ «لجعأ» ةدئاز
 .هربخ «لجعأ» هيلإ فاضم «موقلا» أدتبم

 ةيفنملا نكآل اربخخ عقاولا «مهلجعأب» ىف ءابلا تديز ثيح «مهلجعأب نكأ مل» ىف :دهاشلا

 ليقع نباو ل ماشه نباو 25١ ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 عمه ىف ىطويسلاو .؟"ص ىدوكملاو .ىوانهطصالاو فر ىنومشألاو الا

 ١/١ عماوهلا

 ماج ه4



 كلذلو «ةيفنملا ناك و «ل» دعب دعب "”(لقو) ءلام١ و ؟سيل» دعب ريشثك وهو

 .دقب هللق

 الا سيلك تآمعأ تاركا ىف : :لاق مث

 نأ طرشب «ربخلا بصتنتو مسالا عفرتف «سيلا :لمع لمعت .«ال١ نأ : ىلعي

 :هلوقك ةركن (”اهمسا) نوكي

 هل م "”ًيقاب ضرالا ىلع ءىش الف رعت

 لوق امأو (2(سيل) (”(لمع) اهلامعإ مهعنم ىف هقفاو نو دربسملل افالح

 :ىدعتجلا ةغبانلا

 .«ليلق» جا ب ىفو1(١)

 .ج أ (0)

 .هيلع رثعأ ملو - هلئاقل ضرعتي ملو «ليوطلا نم تيبلا اذه :ىنيعلا لاق (©)

 ايقاو هللا ىضق امم رزو الو :هزجعو
 حتفب ؛رزو» .«بئاصملا ىلع ىلستلاو ربصتلا :ءازعلاو « ىزعتني .ئزعت نم رمأ ؟زعت» :حرشلا

 ةياعرلا ىهو ةياقولا نم لعاف مسا ءايقاو» ظفاححلاو ىقاولا أبجلملا وه - ىازلاو واولا
 .ظفحلاو

 سيلو «ضرألا هجو ىلع ءىش ىقبي ال هنإف «ةبيصملا نم كباصأ ام ىلع لستو ربصا : ىنعملا

 .ىلاعت هللا ءاضق ام. هظفحيو هيقي أجلم ناسنإلل
 لمع لمعت ةيفان الو ةيليلعت ءافلا «الف» هيف رتتسم ريمض هلعافو رمأ لعف ؛زعت» : بارعإلا

 اقلعتم نوكي نأ روجيو ايقاب هلوقب قلعستم رورجمو راج «ضرالا ىنلعد اهمسا «ءىش» سيل
 مسا امو ءرج فرح نم ءامب» اهمسا «رزو» ةيفان «الو» ال ربخ ايقاب» ءىشل ةفص فوذحمب

 ال ةلمجلاو لعاف «هللا» ضام لعف «ىضق» ايقاو هلوقب قلعتم رورجملاو راجلاو لوصوم
 .هل ربخ «ايقاو» هللا ءاضق امم :هريدقت فوذحم دئاعلاو.لوضؤملا ةلص اهل لحم

 اهمساو «سيل» لمع نيعضوملا يف «ال» لمعأ «ررو الو .... ... ءىشاالق» ىف :دهاشلا

 .اعيمج امهركذو ناتركن اهربخو
 ليقع نبا 5/١ 73١« ماشه نبا . ١5ص مظانلا نبا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ٠/ 28ىنومشالا ١/١55. 4ص ىطويسلا .77,ص ىدوكملا ”.

 .«لامعإ» ب ىفو ج ءأ (4)

 «لمعلا ىف سيلل اهتاواسم همالك ىضتقاو - ميمت نود راجحلا ةننغلب صاخن «ل» لمعو (4)

 ءاقب طرشلا ىلع دازيو - مهضعب هعنم ىتح ليلق سيل لمع: اهلمسع لب «كلذك سيلو

 ١14/١. ىنومشأ .بيترتلاو ىفنلا

 هول



 ''ةاًيخارتم اًهبح ىف الو اهاوس ١ اَيغاب انأ ال بْلقلا داوس تلح
 ١ 1 . ةفرعملا ىف اهلمعأ هنأ هرهاظف

 '"'نوعناملا هلوأتو ىنج نبا هزاجأو ؛هيلع سايقلا ليهستلا حرش ىف زاجأو

 ْ . المعلا اذ نإو تال ىلت دقو :لاق مث

 .ربخلا نابصنيو مسالا ناعفري "”(دق) (نإو) (تال) نأ ىنعي

 « شفخألا نب نع «!(هعنم) لقنو .اهلمع روهمجلاو (؛)هيوبيس تبثأف «(تال) امأ '

 , 9(ءاعلاو) ةيفانلا ال نم هي وبيس دنع ةبكرم ىمهو

 نم هدشنأو ملسبإف و ىنلا ىلع دفو .هنع هللا ىضر ىباحصلا ىدعجلا ةغبانلا هلئاق )١(
 .مام ىبأ راتخم نم تييلاو .هل اعدف هرعش

 : .ليوطلا نم ةيئاي ةديصق نم وهو

 اكرات هيف انواهتم ايخخأ تمل ابلاط ءايغاب» ءادوسلا هتبح ىهو «هؤاديوسا «بلقلا داوسا :حرشلا

 هب لوعفم «داوس# هنيف رتتسم ريمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تلحو» : بارعإلا :

 ريمض وهلعافو اهربخ «ايغاب» اهمسا «انأ» سيل لمع لمعت ةيفان «2ال) هيلإ فاضم «بلقلا»

 راجل «اهبج نع» ةيفان الو ةفطاع واولا «الو» هيلإ فاضم ريمضلاو هلوعفم «اهاوس# هيف رتتسم

 .ايغاب ىلع فوطعم «ايخارتم» هيلإ فاضم ةئنؤملا ريمضو ايخارتم هلوقب قلعتم رورجملاو
 «انأ»:وهو ةفرعم !اهمسا نأ عم «سيل» لمع ةيفانلا ال لمعأ ثيح ءايغاب انأ ال» ىف :دهاشلا

 : ٠ .ذاش اذهو

 ١50/١. ىنومشالاو ١/ ١18٠0 ليقع نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 :اهنم تاليوأتب هليوأت ()

 ىلع - مالكلا لصأو فوذحم لعفب لعاف بئان وه افإو اللا امسا سيل ؛انأا :هلوق نأ - أ

 لالا ىلع ابوصنم ذئنيح نوكي ايغابو ريمضلا زرب لعفلا فذح املف ايغاب ىرأ ال - اذه
 .ريمضلا نم

 ىرأ انأ ال» ريدقتلاو .«فوذحم لعف لعاف نم لاح ة«ايغاب» هلوقو ادتبم «انأ» نوكي نأ -ب

 ىنغتسا دق نوكيو ءادتبملا ربخ عفر لحم ىف هلعاف عم فوذحملا لعفلا ةلمجو «ايغاب

 .فوذحملا لعفلا وه ىذلا هيف لماعلا نع «ايغاب» لاحلا وهو لومعملاب
 .ج أ 07

 بصنتو اعوفرم اهيف رمضت نيحلا عم الإ «تال» نوكت ال. . .» "8ص ١ج هيوبيس لاق (5)

 «.. نيحلا

 . «عنم» ج ىفو «هلمع» أ ىفو ءب (60)

 لمع لمعت اهنأ روهمجلاو هيوبيس بهذم» 6١١ص ١ج عمهلا ىف ىطويسلا لاق :اهلمع (7)

 - ىذلا مسالا لب ائيش لمعت ال اهنأ ىناثلا نوقلاو 2ةصاخ نيحلا ظفل ىف نكلو سيل
 هد 5

 ١ه 2



 نم ةفئاطو نييفوكلا رثكأو ىئاسكلا (سيل) لامعإ اهلامعإ زاجأف.«نإ) امأو
 حيحصلاو «دربملاو هيوبيس نع فلتخخاو «نييرصبلا روهنمج هعنمو «نييرصبلا

 كعفان كلذ ):نإ») :مهلوق ءرثتلا نمف .مظنلاو رثنلا ىف عمس دقو ؟)لامعإلا

 .©(ةيفاعلاب الإ دحأ نم اريخ دحأ نإو «كراض الو

 .امئاق انأ نإ ديري (امئاق نإ) :ىبارعأ لاقو

 نود د نم نوعدت نيذلا نإ) 040ج نب ديعس ةءارق كلذ نم دج ' نبا لعجو

 9 0 مكلاثما ادابع هللا

 0 «"هدّحآ ىَلَع ايلوتسم وه نإ :هلوق مظنلاو

 .صانم نيح ىرأ تالو :ىأ لعف رامضإ ىلعف ابوصنموأ ادتبمف اعوفرم ناك نإ اهدعب .-

 ش .ها ©. . شفخألا نع روغصع نبا هلقن
 ءاتلا تديز هال» اهنأ ىلإ . . شفخألا بهذو» ١؟6ص.١ج عمهلا ىف ىطويسلا لاق :اهبيكرت

 ىلإ ليمأو ها 2. . تبرو تمئث ليقف برو مث ىلع تديز امك ةملكلا ثينأتل اهيلع
 .حيصفلا نم درو ان ةرثككل هيوبيس بهذم

 )١( نيتركن انوكي نأ اهريمخو اهمسا ىف :طرتشي الو .

 .كعفان كلذ نإ هلثمو اهربخ اريخ ءاهمسا فحأ سيل: ىتعمب ةيفان نإ (9

 نع ذخأو .ةفوكلا ءارق نم .ليلجلا ىعباتلا ىفوكلا ىدسالا ماشه نب ريبج نب ديعس وه (1)

 .نيعستو سمخ ةئس ىف اديهش طساوب جاجيملا هلثق دقو « سابع نبا

 . 187 ١/ ليقع نبا بستحملا يف ىنج نبا هركذ - دابع بصنب < ١985 فارعألا ةروس (0)

 178/١. ىنومشألا عجار )00(

 رثعأ ملف تثحبو - دحأ ىلإ هزعي ملو ىئاسكلا هدشنأ :ىنيعلا لاق :تيب نم ءزج اذه (0)

 . حرسنملا نم وهو - هلئاق ىلع
 نيناجملا فغضأ ىلع الإ :هزجعو

 .ج ةخسنو ب ةخسن ىف هلك تيبلا ركذ دقو

 هبزح ىلع الإ «نيعالملا هبزح ىلع الإ :اهنمو .قبس امك اهنم «ةفلتخسم روصب هزجع ىورو
 . سيحانملا

 مامز كلمو ءىشلا ىلع ةيالولا هل تناك هانعمو .«ىلوتسا نم لعاف مسا وه «ايلوتسم) :حرشلا

 هتلبخ نم برعلا دنع هلصأو ؛هلقع بهذ نم وهو ,ءنونجم عمج «نيناجملا» هيف فرصتلا
 1 علاطلا ءوس هفلاح نم وهو « سوحنم عمج ؟«سيحانملا» نجلا

 - نيناجملا فعضأ ىلع الإ سانلا نم دحأ ىلع ةيالو ئذب: ناسنإلااذه سيل : ىنعملا



 :رخآلا لوقو

 ()الَدْخيَف هيلع ىَغَبي نأب نكلو 2 هتايح ءاضقناب امم ءرملا نإ
 (ايلوتسم وه نإ) الإ هنم تأي مل هنإ لاق نم لوق نالطب نيبت اذهبو

 .ةرورضلاب كلذ هصيصختو

 برقأ سكعلاو (نإ) لمع نم رثكأ (ال) "(لمع) نأ ىلع فنصملا صنو
 . "”باوصلا ىلإ

 راج ؛دحأ ىلع» اهربخ «ايلوتسم» اهمسا اوه» سيل لمع لمعت ةيفان «نإ» :بارعإلا -

 عقوم عقي رورجسمو راج «فعضأ ىلع» ءانثتسا ةادأ «الإ» ايلوتسم هلوقب قلعتم رورجمو

 . هيلإ فاضم «نيناجملا» قباسلا رورجملاو راجلا نم ىنثتسملا
 وه ىذلا مسالا اهب مفرف «سيل١" لمع ةيفانلا «نإ) لمعأ ثيح «ايلوتسم وه نإ) ىف :دهاشلا

 .«ايلوتسم» وه ىذلا اهربخن بصنو «لصفنملا ريمضلا
 ماشه نبا 218١/١ ليقع نبا «١5ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ١ج عمهلا ىف اضيأو 274ص ىطويسلا .77/ص ىدوكملا ١77/١« ىنومشألا 0١

 .بدألا ةنازخ ىف 191 مقر دهاشلاو ١١5 ص

 رثعأ ملف تفحبو - هلئاقل ضرعتي مل ىنيعلاو ءاهلئاق ملعي ال ىتلا دهاوشلا نم تيبلا )١(

 .ليوطلا نم وهو .هيلع
 دجي ملف غاب هيلع ىغب اذإ ىقيقحلا توملا تومي هنكلو .هتايح ءاضقناب اتيم ءرملا سيل : ىنعملا

 . هيغب هنع عفديو هرصني نم

 اتيم هلوقب قلعتم رورجمو راج ؛ءاضقناب» اهربخ «اتيم» اهمسا «ءرملا» ةيفان «نإ» :بارعإلا
 ةراج ءابلا «نآب» كاردتسا فرح ؛نكلو» ةايح ىلإ فاضم ريمضلاو هيلإ فاضم ؛هتايح»
 ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو نأب بوصنم لوهجملل ىنبم عراضم لعف «ىغبي» ةيردصم نأو

 ءافلا «ا9لذخيف» لعافلا نع بئان رورجمو راج ؛هيلع» رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع

 رتتسم ريمض لعافلا بئانو ىغبي ىلع فوطعم لوهجملل ىنبم عراضم لعف لذخيو ةفطاع

 .قالطإلل فلألاو

 ..بصنو اهب عفرف «سيل» لمع ةيفانلا «نإ) لمعأ ثيح ؛اتيم ءرملا نإ» ىف :دهاشلا

 امك تاركتلاب صتخت ال اهنأ ىف «ام» لثم ةيفانلا «نإ9 نأ هلبق ىذلاو دهاشلا اذه نم ذخؤيو

 .20/» اهب صتخت

 . لمعلا ىف حدقي ال ربخلا دعب ىفنلا ضاقتنا نأ :هنم اضيأ ذخؤيو

 ىطويسلا هركذو 155/١. ىنومشألاو 018١/١. ليقع نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .١؟96ص ١ج عماوهلا عمه ىف

 .(لامعإ) ب ىفو ج ءأ فشإ

 . ةلئمألا نم درو ام ةرثكل (7”)

 2 ها
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 لمع نيح ىوس ىف تالل امو :لاق مث

 .اهريغ ىف لمعت الف نايحألا ءامسأب صتخت:(تال) نأ ىنعي

 لق سكعلاو اشف عقرلا ىف فْدَحو

 .©4#0 صانم نيح تالو ا :ىلاعت هلوق اهوفرم فذح نمف
 اوتبثي و ""(عفرلاب) (صانم نيح تالو) أرق نم ةءارق اهبوصنم فذح نمو

 | ٠ .اعيمج ريخلاو مسالا اهدعب

 7 ص ةروس )(0(

 ْج 57 فهز

 ه5



 ةيراقملا لاعفأ

 .ابيلغت ةيراقملل سيل ام اهنم ناك نإو «ةبراقملا لاعفأ تيمس

 : ماسقأ ةثالث ىهو

 مالعإلل ةثالثلا هذهف (قلولخاو ىرحو ىسع) ىهو لعفلا ءاجرل مسق
 .ءاجرلا ليبس ىلع ةيراقملاب

 .(كشوأو بركو داك) وهو لعفلا ةبراقمل مسقو

 ش .(قلعو لعجو دخاو قفطو أشنأ) وهو هيف عورشلل مسقو
 اهربخ نأ الإ ءربخلا بصنتو مسالا عفرت اهنأل (ناك) باب نم لاعفألا هذهو

 .اعراضم العف الإ بلاغلا ىف نوكي ال

 . ىسعو داك ناكك :هلوقب كلذ ىلإ راشأ دقو

 .ربخلا بصنو مسالا عفر ىف (ناك) لثم امهنأ ىنعي
 ربح نيذهل عراضم ريغ .. ْرَدَن نكل .. :لاق مث
 .(ناك) نيبو امهنيب قرفلا ىلإ راشأف

 :هلوق عراضم ريغ هدورو نمو

 (')مئاص تيسع ىنِإ نرثكت الا م

 حارشلا هبسني مل لوهجم تيبلا اذه :نايح وبأ لاقو «جاجعلا نب ةبؤر هلئاق : ىنيعلا لاق )١(

 .دحأ ىلإ

 .سدسملا زجرلا نم - امئاد احلم لذعلا ىف «ترثكأ» :هردصو

 .احاخلإ رثكأ ىأ حلي حلأ نم لعاف مسا «احلم» ةمالملا «لذعلا» راثكإلا نم «ترثكأ» :حرشلا

 نم :لاح ؛احلم» لعفلاب قلعتم رورجمو راج «لذعلا ىف» لعافو لعف «ترثكأ» :بارعإلا

 هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم عراضملا لعفلاو ةيهان ال «نزثكت ال١ لاحلل ةفص «امئاد» لعافلا

 لعف «تيسع١ اهمسا ءايلاو بصنو ديكوت فرح 4ىنإ) مزج لخم ىف ةفيفخلا ديكوتلا نونب
 .نإ ربخ عفز لحم ىف ةلمجلاو هربخ «امئاص» همسا ملكتملا ءاتو صقان ضام

 ءاججو ربخلا بصنو مسالا عفرفق ناك ىرجم ىسع ىرجأ ثيح ؛امئاص تيسع» ىف :دهاشلا

 .اعراضم العف اهربخ نوكي نأ لصألاو ءادرفم امسا اهريخب

 ..:رانهطصالاو 21865 ١/ ليقع نباو «55ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . 5/7 لصفملا حرش ىف شيعي نباو ء١/18١1 ىنومشألاو

 5 هاله



 90 5 :رخآلا لوقو

 00 0000000000 "7 تك امو ف ىلإ "تن

 . لصألا ىلع ةهبنم كلذو

 . رون. ىسع دعب «ْنأ» نودب هنؤكو :لق مث

 (نأ) ٍنودب هثوكو (ناب) هنارتقا ىسع رببخ عقاولا عراضملا ىف رثكالا نأ ىنعي
 ٠ :هئمو ١ «ليلق

 "يزف يق طرد رعبا | يف تيم ىذا بركلا ع
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 افيس ذسخأ هنال كلذب ئمس - نايفس.نب رباج نب تباث ارش طيلت : هلئاق «تيب.ردص (1)..

 . ليوطلا نم ةيئار ةديصق نم وهو .جرخو ارش طبات ىردأ ال :تلاقف ؛همال ليقف جرخو /

 7 2 تيبلا ركذأ ب ةخسن ىفو - رفصت ىهو اهتقراف:اهلثم مكو :هزجعو
 .اعجار 'ابأ" ناليع سيق نب ورمتع نب مهف اهوبأو «هتليبق مسا «مهف» تعجر «تبأ» :حرشلا

 31 .نزحتتو فساتت «رفصت» بوؤي بآ نم لعاف وه

 اهتقراف ةطخلا هذه لثم مكو ؛مهي عوجرلا زع نأ دعب ىموق ىلإ تعجر ىلإ :لوقي : ىتعملا

 .اهنمآ"تلفأ فيك فهلنت ىهو
 لعف «تدك» ةيفان «امو» تبأب قلعتم رورجمو. راج «مهف ىلإ» لعاقو لعف «تبأف» :بارعإلا

 ىلع ىنبم أدتبم ريثك ىنعمب ةيربخ «مكو» لاح ةلمجلاو هربخ «ابثآ» همسا ءاتلاو صقان ضام

 لعافو لعف «اهتقراف» هيلإ فاضم ريمضلاو مكل زييمت 'اهلثم» عفر لحم ىف نوكسلا
 لعف «رفصت» أدتبم ريمضلاو لاحلل واولا ة«ىهو# مك ربخ مفر لخم ىف ةلمجلاو .«لوعفمو

 ىف هربخو أدتبملا ةلمجو ءأدتبلا ربخ عقر لحم ىف ةلمجملاو هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم

 .قلاخ بصن لحم

 «ربخلا بصنو مسالا اهب عفرف «ناك لمع ؛داك» لمعأ ثيح ةابثآ تدك امو» ىف :دهاشلا
 اهلعف ةيلعف ةلمج اهربخ نوكي نأ .ىلع راج لامعتسالاو ءادرفم امسا اهربخب ىتأ هنكل

 ' . 1 .عراضم

 ليقع نباو 2575/١ ماشه نبا «57ص مظانلا نبا :ةيفلالا حارش نسم هركذ :هعضاوم

 نباو «77ص ىدوكملاو «ىبودنسلاو «ىوانهطصألاو ١58/١« ىنومشأالاو 970١©

 48/١. صئاصخلاو .1/7 لصفملا حرش ىف شيعي
 . هلتق ليتق لجأ نم نيجس وهو هلاق .ىرذعلا مرشخ نب ةبده : هلئاق (9)

 .رفاولا نم ةيئاي ةديصق نم وهو

 :جرف ءمهلا :بركلا - ءالبلا نم هيلإ ترص ام بيرق نع هللا فشكي نأ وجرأ :ىنعملا
 . مهلا فاشكنا

 بركلل ةفص لوصوم مسا «ىذلا» ىسع مسا ؛بركلا» صقان ضام لعف «ىسع» :بارعإلا
 - ري فوذحمب قلعتم رورجمو راج «هيف» همسا ءاتلاو صقان ضام لعف «تيسمأ»

 مهى



 مالك رهاظو «ةرورض (ىسع) دعب نأ فذح (نأ) ىلع نييرصبلا روهمجو
 .رعشلاب صتخي ال "(هنأ) 9”هيوبيس

 . .اًسكع هيف رمآلا داكو : لاق :

 . .ليلق (نأ) ب اهدعب عراضملا نارتقا نأ :

 جسمي اذا ىلا لوط نم هالك 0 : هنمو

 عراضم لعف:«نوكي» لوضوملا .ةلص اهلأ لحم ال. هريخخو .همبساو ىسمأ نم ةلمجلاو «ىسمأ -
 هيلإ فاضم ءاهلاو مدقم ربخ فوذحمب قلعتم فرظ «هءارو» هيف رتتسم ريمض همساو صقان

 نوكي نم ةلمجلاو «نوكي ربخ بصن لحم ىف ةلمجلاو ةفص «بيرق» رخؤم أدتبم «جرفا

 . ىسع ريخ بصن لحم ىف اهربخخو اهمساو
 ؟نأ». نم ادرجبم اعراضم العف «ىسع# ربخ عقو ثيح «... هءارو نوكي» ىف :دهاشلا

 .ليلق كلذو ةيردصملا

 «ىبودنسلا 2178/1 ليقع نبا ..57ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش.نم هركذ :هعضاوم

 هركذ اضيأو - 0١ ماشه نباو «"”8ص ىدوكملا 2١59/١ ىنومشألاو ؛ ىرانهطصالا

 دهاشلاو لل عماوهلا عمه ىف هركذ انضيأو - ”هص ىطويسلاو « 01 ىنغملا ىف

 31ج هيوبيسو 1١7/7. لصفملا حرش ىف شيعي نباو «بدألا ةنازمخ ىف ٠ مقر

 377١. /* دربملل بضتقملاو «478ص

 داكب اههبشي ؛ «لعفي ىسع .لوقي نم برعلا نم نأ ملعاو» : 77ص ١ج هيوبيس لاق )١(

 .«. . .لعفي
 .«نأ فذح نأ» ب ىفو ج ءآ0(1)

 .زجارلا نب زجارلا جاجعلا نب ةبؤر :هلئاق ()

 لاسقي .ىحمني :ىأ ءاحصمي نأ» ؛قلخ اذإ ىلبي ىلب نم - ءابلا رسكب - ىلبلا :حرشلا

 .رصق اذإ لظلا حصمو «تبهذو تسرد رادلا تحصم

 .ىلبلا لوط نم تحصم اهنأب :ةبيبحلا راد فصي زجارلاف
 الوط رهدلا هافع عبر :عمهلاو شيعي نبا ةياورو .. ىحما دق ام دعب نم ىفع مسر : هلبقو

 . ىحماق
 دق ام افع فرظ 4دعب» شفخألا بهذم ىلع ةدئاز «نم» هتفص «ىفع» أدتبم «عبر» :بارعإلا

 ناك لمع لمعت 4داك» قيقحت فرح 4دق» .هيلإ دعب ةفاضإب ةرورجم ةيردصم ام «ىحما

 لوط نم" قالطؤلل فلآلاو هربخ ءاحصمي نأ» عبرلا ىلإ عجري هيف رتتسم ريمض اهمساو
 .لولعملاب ةلعلا قلعت داكب قلعتم رورجمو راج «ىلبلا

 العف هربخ نوك ىف «ىسع# لثم «داك» لمعتسا ثيح «احصمب نأ .. داك» ىف :دهاشلا

 - .؟نأب» انورقم اعراضم

 م هلا/



 .ةرورضلاب ةبراغملا هصخو «كللذ راوج فنصملا مالك رهاظو

 .قبس امك ءاجرلل اهنأل .ىنعملا ىف :ىأ .ىرح ىسعكو :لاق مث

 الصتم «نأب» اًمّنَح اهرب المج نكلو .-....
 ركذ نم لقو .«لعفي ديز ىرح» روجي الو ««لعفي نأ ديز ىرح» :لاقيف

 1 0 .«ىرح»

 مص م اولاوم 20410- 0 8

 . ىرح لثم «نأ» قلولُخا اومزلأو :لاق مث

 . (لعفي ديز قلولخا) روجي الو .(لعفي نأ ديز قلولخا) :لاقيف
 ءافتنا نمو كلذ ىف «ىسع» لثم ىهف .ًارْزَت «نأ» افتنا كشوأ دعبو :لاق مث

 2 :هلوق اهدعب (نأ)

 اهقفاوي هتارغ ضب ىف هتيم نم رف نم كشوي 22 2 1 2 ل 0 ُ مي .ِ ٍئ 7 كش 4
 ملص لوا 2 م : ١

 .ابرك حصألا ىف داك لثمو ”:لاق مث

 عماوهلا عمه ىف هركذ اضيأو 27 ة ص ىطويسلا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم -

 ىف ىدروكملاو « ؛!ل8ص ١1ج هيوبيسو «بدالا ةنازعن نم 707 مقر دهاشلاو لا

 77. /7 فاصنإلاو 278ص ةيفلألل هحرش
 ىأ «ىجراخ لجرل وه :دعاص لاقو .ىلهاج رعاش .ىفقثلا تلصلا ىبأ نب ةيمأ : هلئاق )١(

 . حرسنملا نم ةيئاه ةديصق نم وهو .جراوخلا نم
 «اهقفاوي» ةلفغلا ىهو - نيغلا رسكب - ةرغ عمج «هتارغ» «توملا :ةينملا :«هتينم» :حرشلا

 .هتالفغ ضعب ىف هنثارب نيب عوقولا بيرقل برحلا ىف توملا نم رف نم نإ :ىنعملا
 لعافلاو ضام لعف ؛رف» اهمسا لوصوم مسا ؟نم» صقان عراضم لعف «كشوي» :بارعإلا

 ءاهلاو رفب قسعتم رورجمو راج ؛هتينم نم» ةلص اهل لحم ال ةلمجلاو هيف رتتسم ريمض
 «اهقفاوي١ هيلإ فاضم «هتارغ» اهقفاوي هلوقب قلعتم رورجمو راج :«ضعب ىئف» هيلإ فاضم
 .«كشوي» بصن لحم ىف ةلمجلاو هب لوعفم ريمضلاو هيف زتتسم هلعافو عراضم لعف

 اذهو «نأ» نم درجم عراضم اهلعف ةيلعف ةلمج «كشوي# ربخب ىتأ ثسيح «اهقفاوي» :دهاشلا

 ليقع نبا ,50/ ماشه نبا « ١1ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نمهركذ :هعضاوم

 ١ج هيوبيسو 0157/١ لصفملا حرش ىف شيعي نباو 2159/١ ىنومشألا ١»
 . الة ص

 ل
 رو

 ه8



 :هنمو ليلق اهدعب (نأ) تابثإ نأ :ىنعي

 (!)اّلطَقَت' نأ اهقانعأ تّيرك دقو 0000.0...

 ىف) : هلوقب راشأ هيلإو درجتلا الإ (برك) ربخ ىف "هيوبيس ركذي ملو
 0 ٠ ..اهرسك ىكح دقو ءارلا حتف (برك) ىف روهشملاو (حصألا

 نا اجو عورشلا ىذ عم «ْنأ» كّرَتو ش :لاق مث

 عورسشلا لا لاعفأ ركذ م مم .لابقتسالل «نآر» لاح اهعم لعفلا نأ كلذو

 :لاقف

 اقلعو تَدَخاو تلعج اذك قطو دي قئاسلا اشنأك

 )١( .ليوطلا نم تيب زجع اذه . 000
 .ب ةخسن ىف هلك تيبلا ركذو - امظلا ىلع الجس مالخألا ووذ اهاقس :هلوق هردصو
 ىلاو ةريغملا نب ليعامسإ نب ميهاربإ اهيف وجهي ةملك نم ىملسألا ديز نب ماشه ىبأل وهو

 هطعي ملف.هتحدم هقرت ملف لبق نم هحدم دق ناكو .«كلملا دبع نب ماشه لبق نم ةنيدملا
 .طايسلاب برضف هب رمأو

 ناسا ةهج نم براقلا مهو «ماحرألا ووذ» ىوريو لوقعلا باحصأ « ؟مالحألا ووذ» : حرشلا

 : . .لاجس هعمجو ءاملا هيف ماد ام ولدلا - نوكسف حتفب ر - «الجس)

 ىف اوناك دقو ؛ءاطعلا مهل اولزجأو مركلا لاجس موقلا ءالؤه لوقعلا باحصأ ىقس : ىنعم ا

 000 .كلذ نم عطقتت نأ مهقانعأ داكت ةجاحلا ةدش

 هيلإ فاضم ب مالخألا» لعاف «ووذ)» لوألا هلوعفم ءاهلاو ضام لعف «اهاقس» :بارعإلا

 واولاو قيقحت فرح ؛1دقو» اهاقسي قلعتم رورجمو راج «امظلا ىلع» ناث لوعفم ( الجبس

 هيلإ فاضم ريمضلاو برك مسا «اهقانعأ» ثينأتلل ءاتلاو صقان ضام لعف «تبرك» لاحلل

 نأآب بوصنم - اعطقتت هلصأو نيعءاتلا ىدحإ هنم تفذح عراضم لعف «اعطقت» ةيردصم «نأ)»

 نم ةلمجلاو .برك ربخ بصن لحم ىف ةلمجلاو .رتتسم ريمض لعافلاو قالطإلل فلالاو

 . لاح بصن لحم ىف اهربخو اهمساو برك

 .ليلق وهو «نأب» انرتقم اعراضم العف «برك١ ربخب ىتأ ثيح «اعطقت نأ» ىف :دهاشلا

 ليقع نبا 222/١ ماشه نبا ت7ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 اضيأو 27ه ص ىطويسلا 278ص ىدوكملا ل ىنومشاألا . ىبودنسلا ١/222

 ا ١/ عماوهلا عمه ىف هركذ

 «©  لعفي داكو لعفي برك نولوقي دحاو امهانعمو
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 :تلق نإف - اضيأ ءابلاب - قبطو - اهحتفو ءافلا رسكب - (قفط) :لاقي وأ
 ."7(ماقو به) عورشلا لاغفأ نم ليهستلا ىف ركذ دقف

 .رصحلا عدي مل ”(هنإف) اضيأو «نابيرغ امه :تلق

 ا : لاق

 اكشوم اوُدازو ريغ ال اكو اكشؤوأل اًمراضم اولمعتساو
 اعراضم امهل نإف (كشوأو داك) "(لإ) فرصتت لأ ةبراقملا لاصفأ عيمج

 .؟؟”:دئاكو كشوم» وهو لعاف مساو «كشويو داكي» وهو

 ادئاك  ظفحاو) ىربكلا «"0(ةيفاكلا) ىف لاقو «؛داك» لماف: مسا انه ركذي ملو

 0 .(اكشومو

 هنأ رهاظلاو «هريغل هرأ ا مد :فنصملا لاق '(قفط) عراضم 90 ىرهوجلا ركذ
 لعب اشم نئكح دقو ءايأر لاق

 )١( .#ة4صض ليهستلا ٠

  ةيلرفا! ىفو جاءب (5)

 :رعاشلا لوقو (نوطسي نوداكي) ىلاعت لاق .كشولو داك نم عراضللا (؛)

 اهقفاوي هتارغ ضعب ىف هتينم نم رف نم كشوي
 0 ٠ :هلوق :امهنم لعافلا مساو

 ابابي اشوحو سينإلا فالخش 020 ادوعت نأ انضزأ ةكشومف
 دئاك انأ ىذلاب نهرل انيقي ىننإو ماجرلا موي ىسأ تومأ ١ :هلوقو
 .(تيكسلا نبا هب مزج امك ةدحوملا ءابلاب دباك . . . باوصلاو) ١7١/١ :ىنومشالا لاق
(1)04. 

 نم ناك .ةغللا ىف حاحضلا باتك بحاص .ىرهوجلا دامح نب ليعامسإ مامإلا :وه )١(
 .قافآلا فاط دقو .بدألاو ةغللا ىف امامإ ناكو ءاملعو ةنطفو ءاكذ نامزلا بيجاعأ

 وهو ةغللا ىف حاحصلا فنصو «روباسيلب ماقأو ناسارخ ىلإ داع مث ءةبراعلا برعلا ةغللاب

 .ه190/ ةنس تامو .وحنلا ىف ةمدقمو «ضورعلا ىف باتكو « مويلا ىلإ لوانتملا باتكلا

 ٠١١/5 عجار ....ملعي ملعك قفطي قفطو - برش برضك قفطي قفط شفخالا ىكح (10)
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 :لاق مث

 دقق ناك نم (لمفي نأب) ىته يدق كشوأ قلولخا سم دعب
 نأ ىسع# وحن ربخلا نع هب ىنغتستف «لعفي نأ» ىلإ ةثالثلا هذه دانسإ زوجي

 .نيأزجلا دسم تدسو ؟'(ىسعب) عفر عضوم ىف اهتلصو نأف «موقي

 وأ ةمات ىه لهف .لعفلاو «نأ» ىلإ ةثالشلا هذه تدنسأ اذإ :تلق نإف

 . ؟ةصقان

 .اهلعاف-عوفرملاو .ةمات اهنأ ىلإ موق بهذ ."”فالخ اهيف :تلق

 اذإو ءادبأ ةصقان ؟ىسع» لعجت نأ ىدنع هجولا :ليهستلا حرش ىف لاق

 بسح » وحن ىف امهيلع بسح عوقو هب هجوي امب هجو لعفلاو (نأ) ىلإ تدنسأ
 13 8 م 8

 . ؟9«اوكرتي نأ سائلا

 . :لاق مث

 7 م هد هى. هى - م - هم”

 اركذ دق اهلبق مسا اذإ اهب ارمضم عفرا وأ ىسع ندرجو

 نم ةدرجم نوكتو «هب ىفتكم ”(لعفي نأ ىلإ) اهدانسإ زاجو اربخ لعفي

 , 9 ريمضلا

 جس (0)

 موقي نأ ىسع ىف «موقيب اعوفرم رهاظلا مسالا نوكي نأ بجي هنأ ىلإ نيبولشلا بهذف) )١(

 .(اهل ربخ ال ةمات ىهو ءىسع لعاف «موقي نأو» - دير

 رهاظلا مسالا نوكي نأ وهو رخآ هجو زيوجتو كلذ زيوجت ىلإ ىسرافلاو ىفاريسلاو دربملا بهذو
 مسالا ىلع امدقتم اهل اربخ بصن عضوم ىف عراضملاو نأو ءاهل امسا ىسعب اعوفرم

 1١777/١. ىنومشأ

 1 توبكنعل | ةروس (9)

 .ج ءب (5)

 ىلعف «موقي نأ ىسع ديز» لثم كلذو ميمت ةغل ريمضلل ةلمتحملاو - زاجحلا ةغل ةذرجملا (6)

 ةغل ىلعو «ءىسعب بصن عضوم ىف موقي نأو ديز ىلع دوعي ريمض ىسع ىف ميمت ةغل
 - ١91/١ ليقع نبا ها .ىسعب عفر عضوم ىف موقي نأو ءىسع ىف ريمض ال زاجحلا

 فرصتب
<> + 

 - هلأ



 تسع دنه» لوألا ىلع :لوقتف « عمجلاو ةينثتلاو ثيناتلا ىف كلذ رثأ رهظيو

 ىلع لوقت و .'اولعفي نأ ””(اوسع) نوديزلاو «العفي نأ ايسع ناديزلاو» «لعفت نأ
 ٠ . اهلك لاوحألا ىف ديرجتلاب «ىسع» ىناثلا

 * :لاق مث اا

 نك تفل اقتاو تيص وحن ؛ . نم سلا ف زا ركل عيفلاو. 0

 وأ.« .ملكتمل عوفرم ريمض اهب لصتا اذإ ٠ ءاهحتفو ؛ىسع» نيس رسك زوجي
 :(نكر فلا اه اًقتنا وم :لاق كلذلو « رثكأ تفلاو ("'«تابئاغ» وأ بطاخيم .

 عفان أرق رسكلابو ,ءملع حتفلا رايتخاو : ىأ

 : لاقف ءادتبالا خساون: نم ىناثلا, ميس لا ىلإ لقتنا مث مب

 .«اويسعا ج ىفو ب ل(

 . ؟(بكاغ» ج ىفو ب لق (9)

 نم ؟"؟ ةيآلا نم - اهحتسفب نوقابلا أرقو «نيسلا رسكب «متيلوت نإ متيسع لهف» عفان أرق.(
 «نكيسعو متيسسعو امتيسعو تيسعا) وحن بطاخملو «تيسعا# وخن ملكتمل دمحم ةروس..

 0 .«نييص» وحن تابئاغلو ١

 نفي



 اهتاوخأو نإ

 هم همام مل مهر © هما 5 - هيم

 لمع نم ناكلام سكع نأك لعل نكل تبل نأ نإل
 مسالا بصتنت فرحألا هلهو «ربخلا بصنتو مسالا عفرت «ناك) نأ : ىلعي

 برعلا ضعيو ءهعفر ىلع قاب ربخلا نإ مهلوق ىف نييفوكلل افالخ ربخلا عفرتو
 . '9ةخل كلذ نأ "”ديسلا نبا ىكحو ءاعم نيأزجلا فرحالا هذهب بصني

 تسيلو ..«كاردت سالل «نكلو» ديكوتلل «نأو نإف» فرحاألا هذه ىناعم امأو

 ىف نوكي الو ليحتسملاو نكمملا ىف نوكيو .ىنمتلل «تيلو» حصالا ىلع ةبكرم

 ىف الإ نوكي الو ءهوركملا ىف قافشإلاو بوبحملا يف ىجرتلل «لعل» .«بجاولا
 افالخ نييرنصبلا دنع كشلل الو ..'؟*”ماهفتسالل الو ٠"ليلعتلل نوكت الو .نكمملا
 .”حصالا ىلع ةبكرم تسيلو .22كلذي لاق نمل

 نم افالخ ,'9نظلل الو «بيرقتلل الو قيقحتلل - نوكت الو هيبشتلل «نأك١ و

 سيلو «فاللخ الب :ليق (نآأو) «هيبشتلا ؛فاك١" نم ةبكرم ىهو «كلذب لاق

 . اهتطاسيب ("2(ليق) لب 9 1 '

 بادآلاو تاغللاب املاع ناك ءةيسنلب ليزن ىسويلطبلا ديسلا نب دمحم نب هللاذبع دمحم وبأ :وه )١(

 مولعلا ىف دي هل ناكو .هملعي عافتنالل سانلا هيلإ عمتجاو وحنلا مولع ءارقإل بصتنا .اهب ارحبتم

 للحلاو .دنزلا طقسو .بتاكلا بدأ حرش هفيناصت نمو .بتكلا نم اريثك فنص دقو ؛ةميدقلا

 .ه١١1 ةنس ةيسنلبب ىفوتو .وحنلا ىف ةروثنملا لئاسملاو «لمجلا تايبأ حرش ىف

 ادسأ انسارح نإ افافحخخ كاطخ نكتلو تأتلف ليللا حنج دوسا اذإ  :كلذ نمو (؟)

 . ىئاسكلاو شفخألا ىأر (©)

 .نييفوكلل (5)

 .نييفوكلا رثكأ (0)

 .روهمجلا (1)

 امسا اهربخ ناك اذإ :نظلاو .نييفوكلل :بيرقتلاو .جاجزلاو نييفوكلا ىأر :قيقحتلا 2

 . ١57/١ عمهلا ىف ىطويسلا ها .جاجزلاو نييفوكلا يأر .اقتشم

 بيكرتلا نأل نايح وبأ هراتخاو ةمذرش لوألاب لاقف ؟ةبكرم مأ ةطيسبأ نأك ىف فلتخاو ()

 عمهلا ها .ءارفلاو نييرصبلا روهمجو شفخألاو هيوبيسو ليلخلا ىناثلابو ءلصألا فالخ
 . ىناثلا ىلإ ليمأو 1١

 .ج (9)
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 0 :هلوقب لثم مث
 .٠ ماا 8 مخ وى

 نفض وهنا كلون . قييم نال

 1000000000 1 ٠ :كاق ءلهس ىقاوبلا ليثمتو

 ٠ ,ىذَبلا ريغ انه وأ اهيف تيلك ٠ ىلا ىف الإ بيتل اذ عارو

 ...ريخلا ريخأتو مسالا: ميدقت ىلإ ةراشإلا 3

 خنت افرك اذإ الإ اهقعضل انهمسا لع اهرب ميدقت وجيل الأ ٠ : ىنعي

 ..«ىِببلا ريغ اهيفأ تيا وحن: اوورجتم:وأ «؟ننبلا: ريغ. انه١تيلإ

 اسيل ةقيقحلا ىف انتل ءامهيف مودل رورجلاو فرظلا ميدقت :راجن امنإو

 ْ ش :هالومعم لب ربخلاب

 دي امك مسالا دن فرطلا ىف للا رذقيا , نأ بجيو ”269ةدطعلا ١ ىف لاق

 .فرظ ريغ وهو ربخلا

 ١ ٠ رس لذ ىو ىفو اًهَدسَم رئلمَمدسل حف ناَرممو
 مادتسي كلذلف «لاوقألا حصأ ىلع اهعرف ةحوتفملاو «لصأ ةروسكملا «نإ)

 ىنغلب» وحن ليوأتلا مزل نإ ابوجو حتفتف ردصمب اهالومعمو ىه.لوؤت مل ام اهرسك
 . ىتأتس عضاوم ىف كلذو .مزلي مل نإ اراوجو-.كلضف :ىأ «لضاف كنأ

 . (ادتْبالا ىف ٌرسكاف) :لاقف رسكلا "”(عضاوم ىلع) هبن دقو

 امكح وأ "04 انيبم انف كل اَحَنف اإل وحن ةقيقح مالكلا ءادتبا ىف :ىنعي

 . 904 مِهْيَلَع فخ ال هللا ءاَيلوَأ نإ الأ ط وحن

 . (ةلص ءدب ىفو) : لاق مث

 )١( ظفاللا ةدعو ظفاحلا ةدمع همسا كلام نبال باتك .

 ) )0ل حتفلا ةروس

 ) )»4.”1؟ سنوي ةروس
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 هحتاقم نإ ام زونكلا نم هانيتآو » :ىلاعت هلوقك لوصوم ةلص لوأ :ىنعي

 .(لضاف هنأ ىنظ ىف ىذلا ءاج) وحن نم ءدبلاب زرتحاو )4 ءوسل

 . ةلمككم نوميل نإ ثيحو :لاق مث

 نإ رصعلاو ]ب وحن اهنود دا .ةماللا» عم اقلطم مسق باوج تعفو اذإ :ىنعي 1

 0 ... 7 انلزنأ نإ نيبملا باَمكْلاَو جح ؤ وحنو "”رْسُح يفل ناسنإلا

 مل اذإ | نيميلا 52 :رسكلاو جيتفلا ناوج اذه دعب ركذ دقف :ثلق نإف

 .مهضعب لاق امك دعب امب اديقم انه هقالطإ نوكيف (ماللا) دجوت

 حيحص هقالطإف ءاقلطم مسقلا باوج تعقو اذإ اهرسك بوجو حيحصلا :تلق 1

 1 :ي.؟0هنايب ىتآيسو ءاباوج اهلعجي مل حتف نم نآل دعب نيهجولل هتزاجإ هضراعي الو

 ٠ .لوّقلاب تّيكح وأ : :لاق مث

 «تحتف  ليلعتلل لوقلا دعب تقيس نإف 5300 ينإ هللا لاقو» : هلاثم

 زرتحا هنعو "”(ىكذ) كنأل ىأ (ىكذ كنأ لوقلاب كصخأ) وحن ةيكحم ريغ اهنآل

 . «تيكح» هلوقب

 حتفلا هذعب زوجي هنإف «نظلا ىنعم (00(نمضملا) لوقلا نم اضيأ زرتحاو

 : هلوقك .رسكلاو

 هو م
 00 (ةلعتمم ةايحلاب كنإ لوقتأ

 )١( صصقلا ةروس ١ال.

 ١-7. رصعلا ةروس (؟١)

 ١-". ناخدلا ةروس ()

 .(عم) ج ىفو ب 5 قفز

 ها .ىنأ ىلع :ىأ ضفاخلا طاقسإب مسقلا لعفل لومعم ردصمب نأ ليوأت ىلع حتفلابو )2(

 . ىدارم
 ١1. ةدئاملا ةروس (7)

 .«رمضملا» أ ىفو ج ءب (8)
 .لماكلا نم وهو .مامه قدزرفلا وه هلئاق نإ :ليق» :ىنيعلا لاق (9)

 - ملستسم ْئرما مد تحبتسا دقو :هزجعو

 مما ه1



 نأل ءهب ىكح رسك نمو «ةيكحم ريغ «نإ» و الماع لوقلا لعج حتف نمف
 .ةزئاج نظلا ىرجم هئارجإ طورش ءاغيتسا عم ل وقلب ةياكحلا

 ص او 6

 لاح لحم تلح وأ :لاق مث

 هلوقك (واو) نود وأ - (نما وذ ناو ”هترزك) هلوق وحنو واو عم : :ىنععي

 . ,"0مانطلا بولكأيت مهنإ الإ > : ىلاعت

 ىَقت وذل هْنإ ملاك ماللاب الع لمف دعب نم اورسَكو ا
 اهرسك بجسيف ماللاب لعفلا قلعي مل ام حتفت نأ بولقلا قاعفا دعب نأ قح

 ماللا الولف (ىقُت وذل هنإ ملعا) هلوقكو 24 هلوسرأ كلثإن معي هللاو» رحت

 . .اهرسك "؟(اهيف) بجي عضاوم ةتس هذهف . تحتفل
 وحن «؛!نيع مسا ربخ + عقت نأ وهو ءاعباس باتكلا اذه ريغ ىف فئصملا دازو

 ' ..(لضاف هنأ .ديز)

 قطنلا ىنعمب لوقلا عراضم وأ .نظلا ىنعمب لوقلا عراضم هنأ لئفتحي «لوقت» :حرشلا -
 - :نيعلا فيعضتب - هعتم لاقيو ءاذكب هللا هعتم :مهلوق نم لوعفم مسا : :«عتمم١ ملكتلاو

 (مهعتمتس . اليلق هعتمأف ءاليلق مهعتمن ءنيح ىلإ مهانعتمو) : ىلاعت لاق . . هب عتمتو هعتمأو

 عتمو ءراهنلا عتم :لاقي .عافترالاو دادتمالا وهو .ميملا مضب - عوتملا ةداملا هذه لصأو

 . عضاخ داقنم ةملستسم# . عفترا اذإ «تابنلا

 فرح «كنإ» هيف رتتسم ريمض ,هلعاف عراضم لعف لوقت ماهفتسالل ةزمهلا «لوقتأ» :بارعإلا
 اهمساو نإو .نإ ربخ «عتمم» عتممب قلعتم رورجمو راج «ةايحلاب» همسا فاكلاو ديكوت
 ةلمجلاو ةيكحم ةلمجلاف ملكتلا ىنعمب لوقت تربتعا اذإ لوقلا لوقم بصن لحم ىف اهربخو
 دق لاحلل واولا «دقو» نظلا ىنعمب لوقلا نم اذوخأم هتلعج اذإ لوقت ىلوعفم دسم تدس
 ةفص ؟ملستسم» هيلإ فاضم «ئرما» هب لوعفم «مد» لعافو لعف «تحبتسا» قيقحت فرح

 .ئرمال
 «لوقتب ةيكحم ةلمسلا رابتعا ىلع «نإ» ةزمه رسكب ىور ثينح «كنأ لوقتأ» ىف : دهاشلا .

 .نظت ىرجم «لوقت» ءارجإ ىلع اهحتفبو
 ١78/١. ةيفلألا هحرش ىف ىنومشالا هركذ :هعضاوم

 )١( ناقرفلا ةروس ٠١ 0

 ١, نوقفانملا ةروس (؟)

 1 ب (0)
 . 57”ص ليهستلا (5)



 , 20(ثسح) دعب وهو انماث هريغ دازو

 (اهدعب حتفلاب ءاهقفلا ماوع علوأ دقو لاق)

 . ("”ىئاسكلا بهذم ىلع جرختيو "» :تلق

 :لاقف نيهجولا عضاوم ىلإ لقتنا مث
 سا سا عل -

 ىمن نيهجوب هدعب مال ال مسَق وأ ةءاجف اَذِإ دعب

 : رعاشلا لوق (اذإ) دعب كلذ لاثم
 (””مراهللاو اًمَقلا دبع هنأ اذإ ادِّيس ليق امك (ذيز ىَرأ تنكو

 «(اهيلومعمو) نأ ليوأت ىلع حتفلابو «ليوأتلا مدع ىلع رسكلاب ىوري

 .فوذحم ربخلاو ءادتبالاب عوفرم ردصكب

 )١( ليقع نبا داز اضيأو «سلاج اديز نإ ثيح سلجا#» وحن ج١ ص7١7.
 .«(ءاهفسلا مه مهنإ الأ) ىلاعت هلوق وحن ةيحاتفتسالا «الآ» دعب تعقو - اذإ»

 .ج أ(
 ) )6ىرضخ ها «حتفلا ىف لاكشإ الف درفملل ثيح ةفاضإ روجي» :ىئاسكلا لوق ١/؟1١77.

 ):( لبق هيوبيس لاقو .اهوبسني مل ىتلا هيوبيس دهاوش نم وهو «ليوطلا نم تيب زجع اذه
 .ها «هب كربخأ امك تيبلا اذه دشني برعلا نع الجر تعمسول 77/4 ص ١ج هدشني نأ

 مظع ىه لاقيو «قلحلا فرط وهو - ىازلاو ماللا رسكب - ةمزهل عمج «مزاهللا» :حرشلا

 افقلا نال كلذو ةلذلاو ةءاندلاو ةسخلا نع ةيانك «مراهللاو افقلا دبع» و نذألا تحت .غعىتان

 .زكللا عضوم ةمزهللاو «عفصلا عضوم

 . سيسخ ليلذ هنأ هرمأ نم ىل نيبتي وه اذإف «ليق امك اديس اديز نظأ تنك : ىنعملا

 - نظأ هانعمو - لوهجملل ىنبملا ةنزب «ىرأ» همسا ءاتلاو صقان ضام لعف «تنك» : بارعإلا

 ىرأ ةلمجو ناث لوعفم ؟اديس» لوألا هلوعفم «اديز» هيف رتتسم ريمض هلعافو «عراضم لعف

 هربخن «دبع» همسا ءاهلاو بصنو ديكوت فرح «هنأ» ةيئاجف «اذإ» ناك ربخ بصن لحم ىف
 . هيلع فوطعم مزاهللاو هيلإ فاضم ءافقلا»

 عم اهريدقت ىلعف حتفلا امأف .ناهجولا «نأ» ةزمه ىف زاج ثيح دنأ اذإ) ىف :دهاشلا

 .حجارلا ىلع ةلمج اهب متتل رخآ درفم ىلإ اجاتحم درفملا اذه ناك نإو درفملاب اهيلومعم

 . اهئادتبا ىف ىهو ةلمج اهيلومعم عم اهريدقتلف رسكلا امأو

 ماشه نباو 4/١ 25١ ليقع نباو 7”2ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 حرش ىف شيعي نباو 158/١. ىنومشألاو 24٠ ص ىدوكملاو «ىبودنسلاو 0

 صئاصخملاو « 571/5 ص ١ج هيوبيسو ءبدالا ةنازخن ىف 15 مقر دهاشلاو ء917/5 لصفملا

 هكا

 .«'اهلومعمو» ج ءأ ىفو ءب (5)

 0-2 ها



 .ريدقت ىلإ جوحي ال هنأل ءىلوأ رسكلاو :فنصملا لاق
 اضيأ حتفلا ىف ريدقت الف اذه ىلعو .ربخلا ىه اهنأ ىلإ موق بهذو :تلق

 .ناهجولا ىوتسيف
 :رعاشلا لوق ٍمسقلا دعب كلذ لاثمو

 «”ىبصلا كلايذ وبأ ىَنلأ ٌىلعلا كبرب ىفلحت وأ
 ردصمب نأ ليوأت ىلع حتفلابو» مسقلا باوج نأ لعمج ىلع رسكلاب ىوري

 . ىنأ ىلع :ىأ .ضفاخلا طاقسإت "”مسقلا لعفل لومعم
 مراحل كلذو «باوجلا اهلعجي مل-حتف نم نأ :اذهب حضتا دقو

 سيل مسقلا باوجو ءاهتلصو «نأ» نع ردصملا هيف. 7«اينعسم) لحملا نوك ىلع
 .؟9ةلمج الإ نوكي ال هنإف .كلذك

 )١( هلبقو زجرلا نم تيب اذه :

 .ب ىف ركذ دقو - ىلقملا ةروذاقلا ىذ ىنم ىصتقلا دعقم ندعقتل

 تعنضو دق هتأرما دجوف رفس نم مدق ىبارعأل امه : ىرب نبا لاقو «جاجعلا نب ةيؤرل امه -

 .هركنأف ادلو
 «ىلقملا» هقلخ ءوسل سانلا هبحاصي ال ىذلا هب دارملا «ةروذاقلا» ىئانلا ديغبلا «ئصقلا» : حرشلا

 ىلع كلذ ريغصت «كلايذ» هضغبأ اذإ .هيلقي هالق :مهلوق نم ذوخنأم لوعفم مسا هوركملا

 نأ ىلإ - سانلا نم ضفبما هوركما سلجيي ثيح ىنع ةديسب ةرما اهتيأ نسلجتل هللو : ىنعملا
 .ريغصلا دلولا اذه وبأ ىنأ :قيلي ال ام لك نع هزنملا كقلاخب ىمسقت

 ةمالعو وأ دعب ةرمضملا نأب بوصنم عراضم لعف «ىفلحت» هلبق ام ىلع بفطع «وأ» : بارعإلا
 فاضم فاكلاو ىفلحتب قلعتم رورجمو راج «كبرب» لعاف ةبطاخملا ءايو نونلا فذح هبصن

 مسا «كلايذ» هربخ «وبأ» همسا ءايلاو بصنو ديكوت فرح «ىنأ» برل ةفص «ىلعلا» هيلإ
 مسا نم لدب «ىبصلا» باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللاو «وبأ» هلوق ىلإ فاضم ةراشإ
 .تعن وأ نايب فطع وأ ةراشإلا

 لعف دعب ةعقاو اهنوكل حتفلاو رسكلا 4نإ) ةزمه ىف روجي ثيصح («ىنأ» :هلوق ىف : :دهاشلا
 رج فرحب رورجم ردصمب اهربخو اهمسا عم نأ ليوأت ىلعف حتفلا امأ ءةدعب مال ال مسق

 نإ رابتعا ىلعف رسكلا امأو ؛ىبصلا اذهل ابأ ىنوك ىلع ىفلحت وأ :ريدقتلاو .فوذحم
 مسق باوج بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمج اهربخو اهمساو

 ليقع نبا 2554/١ ماشه نبا ء5الص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 . 5١ ص ىدوكملا للا ىنومشألا ٠00١«

 . .ج ب(

 . «انيعتم" ج ىفو ب ك5

 . 179/١ ىنومشألا عجار (غ).ر



 هذوذشب مكح مسق باوج ىف حتفلا درو نإف :ليهستلا حرش ىف لاق
 .«ىلع) ةدارإ ىلع ''"6لمحو»

 .؟(مئاق ديز نإ هللاو) وحن ىف حتفلا روجي لهف :تلق نإف

 نعو لاثملا اذه ”ىف» رسكلا ىلع هليضفت نييفوكلا نع ىكح دق :تلق

 ””حيحصلا وهو ؛مزال رسكلا نأ نييرصبلا بهذمو

 امك وهو هل هجو «20(الو) نيميلا دعب اهحتف عمسي مل :فورخ نبا لاق

 تفلح» وحن ىف حتنفلا عامس هوحنو روكذملا لاثملا ىف حتفلا راجأ نم ةهبشو :لاق

 'مئاق دير نأ

 نأل «هريدقت عم زوجي 220(كلذك)» لعفلاب حيرصتلا عم حتفلا زاج امكف

 ا .هوحنو روكذملا لاثملا ىف ردقم لعفلا

 ارابخإ لب امسق اهلعجي مل "2(تفلح) دعب حتف نم نأل .طلغ كلذو :ليق
 تفلح رمضت ال برعلا نأل «ةرمضملا تفلح ىف كلذ روصتي الو ء«مسق نع

 .مسقلا ريغ اهب ديرتو
 .ازجلا اف ولت عم :لاقف نيهجولا م عضاوم لمك مث

 اءوُس مككنم لمع نم هنأ ةمحّرلا هسفن ئَع مكبر بك ) : ىلاعت هلوق كلذ لاثم
 لمع نم هلوق باوج ءافلا 04 ميحر روفغ هّنَأَف ©لصَأو هدعب نم بات مث ةلاهجب

 ىلع حتفلاو .ةمات ةلمج ءافلا دعب ام لعج ىلع رسكلاف نيهجولاب ئرق دقو

 .«مكحو» ج ىفو ب ل (1)

 .«ىلع» أ ىفو ج ءب (0)

 ها (رسكلا هيف نيعتملاف طلغ وهو نييفوكلا بهذم اذه نإ) - هلوقل نييرصبلا يأر حجرأو (©)

 .7١؟١/7 ىرضخ

 .(كلوقك) أ ىفو ج ءب (6)

 .(فلح) ج ىفو ب «أ (3)
0 1. 

 .808 ماعنألا ةروس (8)

 مع ه4



 هربخو أدتبم وأ (7(نارفغلا) هؤازجف : ىأ .فوذحم أدتبم ربخخ وه ردصمب اهريدقت

 .سايقلا ىف نبسحأ رسكلاو . فوذحم

 .ةحوتفملا «نآب» اقوبسم الإ نآرقلا ىف حتفلا ءىجي مل كلذلو :فنصملا لاق

 ةدمحا ىلا لوقا يخ وحن ىف ١ ريو...
 ىلع حام « ىنأ ' ححفلا اذه هب حتتفأ لوق لّوأ) :ريدقت ىلع رسكلاف

 ا .هللا دمح ىلوق لوأ (9(ريدقت

 قدصت.ال رسكلا ةرابعو ,ءادمح نمضت ظفل لك ىلع: قدصت حتفلا ةرابعف

 ءاذه ريغ رسكلا هجو ىف : ليق دقو .؟ىنإ» هلوأ ىذلا ظفللا اذه ريغب . دمح ىلع

 .قيقحتلا وه هتركذ امو

 لوق ربخ «نإ» عقت هت نأ عونلا اذه نم ناهجولا هيف زوجي ام طباضو

 كنإ ىلوق لوأ» وحن رسكلا نيعت لوق ريغ ناك ولف الوق اهربصخ ”(نوكيو»
 .«بهاذ

 ش ش 0 3 :لاق ملا

 زوق ىلإ وحن ءادنب مالا. يخل بخصم ركل تا دعبو
 اهلوخد مهضعب زاجأو ..هيلع قفتم ةروسكملا «نإ» دعب «ماللا» هذه لوخد

 ىلع لومجم هنم عمس امو ءذاش فالخ وهو .مدربملا نع ىكيححو ءةحروتفملا دعب

 ٠ ٠ . ةدايزلا

 : ©لوأتم هب اوجتحا امو انكل» دعب اهلوخد :نويفوكلا راجأو

 ىلإ ترمخأ امنإو ءءادتبالا مال ىه ماللا هذه نأ ىنعي (ءادتبا مال) هلوقو
 . كلت ريغ هذه :لاق نمل افالخ دحاو ىنعمل نيفرح نيب عمجلا ةهارك ربخلا

 (دربملا | هراجاو ةزمسملا حتفب ؛ ؟ماعطلا نولكأيل مهنآ الأ» فلسلا ضعب ةءارق كلذ نمف) )2

 ١/ ١50. ىنومشأ

 7١8/١. ليقع نبا ها (ةدئار ماللا نأ نع جرتخو

 1 نركب 7



 | :هلوقب ديقم (ربخلا بحصت) :هلوقو

 اًيضِرَك ام لاعفالا نم الو ايفث دق ام ماللا اَذ ىلّي الو

 .ىفنمو تبثم :نابرض ربخلاو

 :هلوقك اردان الإ ماللا هيلع لخدت ال ىفنملاف

 (”ءاوس الو ناهباشتم الل اًكرتو اًميلسَت نإ ملعأو
 ايضام ناك نإف «هريغ وأ «دق» نم ايراع افرصتم ايضام نوكي نأ امإ تبثملاو

 .«ماقل (ديز نإ» :لثم دجو نإف ءهيلع ماللا لخدت مل «دق» نم ايراع افرصتم
 . مسقلا مال ماللاف

 ماللا هذه عم تحتفل اهحتف ىضتقي ام. «نأ» "”ىلع) مدقت ول '''(كلذكو)
 . (هيلع) ماللا تلخد كلذ ريغ ناك نإو ؛(ماقل اديز نأ تملع) وحن

 نِإَو 9 وحن عراضملا لعفلاو (مئاقل (ديز ّنإ) :وحن درفملا ربخلا ىلع لخدتف
 هد سهر م

 ريغ ىضاملاو (لضاف هوبأل اديز نإ) وحن ةيمسالا ةلمجلاو 0ع مهنيب مكحيل كبر

 .رفاولا نم وهو - ىلكعلا ثراحلا نب بلاغ - مازح وبأ :هلئاق )١(

 اذإو ءاهربمخ ىف ماللا نال ءةروسكم ةزمهلاف رهاظلا وه ام ىلع تيرج اذإ «نإ» : حرشلا

 وه لمعلا نع «ملعأ» قلعي ىذلا نأل ءبرقأ لوالاو «ةزمهلا تحتف ةدئاز ماللا تلعج

 اهيوذ ىلإ رومالا ميلست وأ سانلا ىلع ميلستلا هب دارأ ؛«اميلست» ةدئازلا ال ءادتبالا مال

 .نايواستم «ءاوس» ؛نابراقتم :«ناهباشتم» .ميلستلاب هنع ربع ام كرت هب دارأ «اكرت»

 .نابراقتي الو نايواستي ال - هكرتو رمألا ميلست وأ هكرتو سانلا ىلع ميلستلا نأ دقتعأ :ىنعملا

 «اميلست» بصنو ديكوت فرح ؛«نأ# هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف «ملعأ» : بارعإلا

 ةفطاع واولا «الو» نأ ربخ ناهباشتم ةدئار ماللا «ناهباشتمالل» هيلع فوطعم «اكرتو» همسا

 .نإ ربخ ىلع فوطعم «ءاوسا# ةيفان :ال

 .ذاش وهو ءالب ىفنملا ربخلا ىف م ماللا لخدأ ثيح «ناهباشتماللا ىف : :دهاشلا

 نبا 147/١« ماشه نبا .54ص مظانلا نبا :ةيفلآلا حارسش نم هركذ :هعضاوم

 .7ا/ص ىطويسلا ء١/١15 ىنومشألا ,١/١١7ليقع
 .(كلذلو) ب ءأ ىفو ج (0)

 .ب (7

 .ب أ (5)

 .7١؟5 لحنلا ةروس (0)

 فرقت هر



 دقل اذيز نإ) وصحن دقب نورسللا فرصتلاو (ىتسفلا معنل انيز نإ) :وحن فرصتملا

 . (ماق

 : هلوقبا راشأ اذه ىلإو

 .اًدٍوْحَتسُم ادعلا ىلع اَمّس دّقل اذ ناك دق ْمَم اهيلْي دقو

 افالخ لاحلا نم ىضاملا برقت (دف) نال (دق) عم هيلع اهلوخد زاج امنإو
 ىهف (ماق دقل اديز نإ) دجو اذإف (دق) عم اهلوخد هنعنم ىف ؟7ىدرواملا باطخل
 0 قلا مال هدنع

 : 0 :هلوقب ماللا عضاوم ةيقب ىلإ راشأ مث

 :ْرِمخلا هلبق لح اًمساو لصْفلاو بلا َلوُمْعَم طساولا بحصتو
 نابو هنيب اسوتملا ريحا لومعم ىلع اهلوخد زوجي «ماللا» هذه نأ .: : ىنعي

 ش . «لكآ كماغطل اديز.نإ) :وحن مسالا

 (دق) نم ايراع افرصتم ايضام ناك ولف ءاهل احلاص ربخلا نوكي نأ :هطرشو
 عرف لومعملا ىلع اهلوخد نأل (برض ارمع اديز نإ) وحن "”(هيلع) لخدت مل

 . لصفلاب ىمسملا ريمضلا ىلع اضيأ لخدتو .شفخألل افالخ ءربخلا ىلع اهلوخد
 00 . 94 قحلا صصقلا وهل اذه ّنِإِط :ىلاعت هلوقك

 اذإ كلذ حصي امنإو (اديزل رادلا ىف نإ) وحن ربخلا نع رجخأت اذإ. مسالا ىلعو

 اهلوخد ىف طرتش ؟ثا امنإو امهريغ ناك نإ مدقتي ال هنأل «ءارورجم وأ اقرظ ربخلا ناك

 .هيلع هبني ملو رخأتي نأب اضيأ اطورشم ؟*”(ربخلا ىلع)

 نم ناك ::كلملا دبع نبا لاق .ىدرواملا ركب وبأ :ىبطرقلا لاله نب فسوي نب.باطخ .:وه.(١)

 ىبأ نع ىورو «قالطإلا ىلع ناسللا مولعب ةفرنعملا ىف نيمدقتملاو مهيققحمو ةاحنلا ةلج

 ءارقإلا ردصتو .امهريغو رمعو هللا دبع هانبا هنع ىورو «هريسغو راخفلا نب هللا دبع

 حيشرتلا باتك بحاض وهو .:ىرابنالا نبال رهازلا رصتخاو اهيف فنصو ءاليوط ةيبرعلا
 ها . ةئامعبرالاو نيسمخلا دعب تام .اريثك ماشه نباو نايح وبأ هنع لقني

 ماللا لوخد عمس اذإو دقب نرتقملا ىضاملا ىلع .لخدت ال ءادتبالا مال نأ ىلإ بهذ ثيح (؟)

 1 نابص ها .ماق دقل هللاو اديز نإ :ريدقتلاف « مسق باوج مال تردق هيلع

 .(هلومعم ىلع) ب ىفو ج ءأ 2

 . 517 نارمع لآ ةروس (4)
 جا 5 2(



 ةلعلا ذإ ءهريخلا ىف هطاربتشا ىلع هبنم مسالا ىف كلذ طارتشا :تلق

 :لاق مث .ةدحاو

 مرش < «هىف م ويبوا و يبو م

 لمعلا ىقبي دقو اهلامعإ لطبم فورحلا ىذب (ام) لصوو

 :ناهجو هيفف فرحألا هذهب ةدئازلا (ام) تلصتا اذإ

 . 94 دحاو هَل هّللا امنإ» وحن اهلمع لطبتف ةفاك نوكت نأ :امهدحأ

 1 عومسم اذهو .اهب دادتعالا مدعل لمعلا ىقبيف ىقبيف ذ ةاغلم لعجت نأ : ىناثلاو

 رئاس ىف اسايق (”'(جاجزلاو) جارسلا نبا هزاجأو (امنإ) ىف ىكح دقو 6©(تيل)

 .(لمعلا ىَقَبي دقو) :هلوق ىف قلطأ كلذلو «فنصملا مهقفاوو

 رئاس ىف ىناثلا عنمو .©"”ةصاخ (تيل) ىف نيهجولا زاوج ' *هيوبيس بهذمو
 ىلع ةيقاب اهنإف تيل فالخب ءامسألاب اهصاصتخا تلازأ دق (ام) نأل ءاهتاوخأ

 اذهبو - ىف لامعإلا بوجو ىلإ نييوحنلا ضعب بهذ كلذلو ءاهصاصتخا

 اق مث . عامجإب اهلامهإو اهلامعإ زوجي :ليهستلا حرش ىف هلوق لطيي
 ادب برت ىلع اًموُطعم كعفر ٌرئاَجو

 لمكتست نأ طرشب ةروسكملا (نإ) مسا ىلع فوطعملا عفر زوجي هنأ ىنعمب

 وه بصنلاو (ورمعو بهاذ اديز ْنِإ) وحن ربخلا دعب فوطعملا نوكي و اهربخ

 .رهاظلا هجولا

 . (كعفر زئاجو) :لاق كلذلو

 حج ل(

 . ١/١ ءاسنلا ةروس (0)

 .اهصاصتخا ءاقبل (””)

 .ءان أ 2

 ةبؤر ناك دقو .نسح هيف ءاغلإلا نإف (قلطنم اديز امتيل) امأو) 787” ص ١ج هيوبيس لاق (6)

 :ىنايبذلا ةغبانتلا لوق وهو اعفر تيبلا اذه دشني جاجعلا نبا

 دقف هفصن وأ انتمامح ىلإ انل مامحلا اذه امتيل الآ تلاق

 هلوق ةلزنمب نوكي وأ «ةضوعب ام الثم :لاق نم لوق ةلزنمب نوكي نأ ىلع :نيهجو ىلع هعفرف

 .ها (قلطنم ديز امنإ

 . ١577/١ ىنومشأ ها ءامسألاب اهصاصتخا ىلع ةيقاب اهنإف ()

 هم



 افالخ بصنلا نيعت ربخلا لبق تفطع نإف ءلصألا وه .بصنلا نأ مهفف

 ءافخ طرشب كلذ ةزاجإ ىف ءارفلاو ءاقلطم ربخلا لبق عفرلا هتزاجإ ىف ىئاسكلل

 .مسالا بارغإ

 00 ١ :لاق مث

 نأكو لعلو تيل نود نم . ا ناو كلي تقحأو

 فوطعملا عفر زاوج ىف «ةروسكملا - ناب (ةحوتفملا - ّنأو نكل) تقحلا : ىأ

 مئاق اديز نأ تملعو) ء(رمسعو مئاق اديز نكلا وحن ريشا دعي اهمسا ىلع

 0 ٠ 0 .(ورمعو

 .ضعب هعنمف ءةحوشتلا (نا) قاحلإ انأو .هيلع قفتمف اهب:(نكل) قاحلإ امأ

 امك قلطأف ..“ ”ه حصالا ىلع نإك كلذ ىف نأو :ليهستلا: ىف لاق . .ضعب هراجأو

 :هلوقك ىلع اهمدقتي نآي هحرش ىف كلذ.ديقو ءانه قلطأ

 ""”قاّقش ىف اًنيقَب ام ةاخب 2 .مكنأو انأ اومّظعاف الإو

 نإ» وحن فوطعملا بارعإ ىفخ ول كلذ لثمو «ءايلل افاضم وأ اروُضقم وأ اينبم نوكي نآب )١(
 . ظفللا رفانت نم زارتحالا هتلعو «نارفاسم ىيحيو أذمحم

 ش 0000000 .55ص ليهسلا ()
 اوءاج ردب لآ نم اموق نأ كلذ ةصقو - نيتمجعم ىازو ءاخب - مزاخ ىبأ نب رشب :هلئاق (©)

 لاقف كلذل ةرازف وئب بضغف « ءمكلتقن ملو مكيلع اننم اولاقو «مهيصاون اوزجف نييرازفلا

 .رقاولا نم وهو - كلذ رشب
 - نيشلا رسكب «قاقش» هبلط :ىأ «ملظلا ىغب هنأل ملاظلا وهو «غاب عمج «ةاغب» : حرشلا

 نم دحاو لك نأكو «ةوادعلا دشأ هاداعو هفلاخ اذإ .هقاش ردصم وهو ةوادعلا وهو

 .رخآلا اهيف راص ىتلا ةيحانلاو قشلا ريغ ةيحانو قش ىف راص دق نيقاشتملا

 .ادبأ نوداعتم انإف الإو .مهعم ىرسألا اولمحاو ءانل اهوعمجاف مهيصاون متززج اذإ :ىنعملا

 الإ :ريدقتلاو فوذحم طرشلا لعفو ةيفانلا الو نيلعفل ةمراجلا ةيطرشلا نإ 'الإرد :بارعإلا

 فذح ىلع ىنبم رمأ لعف اوملعا ءطرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا «اوملعاف هالثم ءاولعفت

 بصنو ديكوت فرح نأ ةانأ» طرشلا باوج مزج لحم ىف ةلمجلاو هلعاف ةعامجلا واو نونلا
 «ةاغب» انلثم متناو :ريدقتلاو فوذحم هربخو أدتبم .متنأ فطعلبل واولا ؟متنأو» همسا :انو

 فوذحمب قلعتم زورجمو راج .«قاقش ىف» لعافو لعف «انيقب» ةيفرظ ةيردصم «ام» نأ ربخ

 ِِ ا ْ .نال ناث ربخ

 فلأن



 نأ ربكألا حلا موي سائلا ىَلِإ هلوسرو هللا نَم َناذَأو ١ : ىلاعت هلوقكا هانعم وأ

 . حيحصلا وه اذهو 2774 هَلوَسَرو نيكرشملا نم ءيرب هللا
 اهلحم ىلع فطعي نأ حصف ةلمجلا ليوأتب هيف تلمع امو انهه (نأ) نال

 .ةروسكملاك

 نأكو لعلو تيل نود نم :هلوقو

 الو ءبصنلا الإ ةثالثلا هذه مسا ىلع فوطعملا ىف زوجي ال هنأ :ىنعي
 فالخب اهلوخدب ريغي دق ءادتبالا ىنعم نال .هدعب الو ربخلا لبق ال عفرلا زوجي
 اقلطم ربخلا دعب ةتسلا عم عفرلا ءارفلا زاجأ .هانعم ريغت ال اهنإف (نكلو نأو نإ)

 . مسالا بارعإ ءافخ طرشب هلبقو

 ىف زئاج ربخلا لبقو ربخلا دعب فوطعملا بصن نأ ةلأسملا هذه صيخلتو

 . . عيمجلا

 ملعلا دعب (نأو) :قافتاب (نكلو ّنإ) ىف هلبق ال ربخلا دعب زوجيف هعفر امأو
 .راتخملا ىلع هانعم ىف ام وأ

 نيذللاو اونمآ نيذلا نإ ىلاعت هلوق ىف ربخلا لبق عفرلا درو دق :تلق نإف
 .؟94 نوئباصلاو اوداه

 ىلع - مامتلا لبق فطعلا مهوأ امو «ةيآلا هذه !'”هيوبيس لمح :تلق

 .ريخأتلاو ميدقتلا

 ىلع «متنأو» هلوق عفرلاب فطع هنأ هرهاظ ام هيف درو ثيح ةتاغب متنأو انأ» ىف :دهاشلا -

 .ةاغب وه ىذلا ؟نأ» ربخب ىتأي نأ لبق «ان» وه ىذلا «نأ» مسا لحم

 .”8ص ىطويسلاو 7504/١ ماشه نبا «ءلا١ ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .ب أ )١(

 .5 ةبوتلا ةروس (0)
 . نمآ نم) وهو ربخلا لامكتسا لبق «نوئباصلاو» فطع دقف .76 ةدئاملا ةروس ()

 .(خلإ

 هنأك ءريخأتلاو ميدقتلا ىلعف 'نوئباصلاو» لجو زع هلوق امأو» ١5١ ص ١ج هيوبيس لاق (4)

 .ها .ربخلا ىضم ام دعب «نوئباصلاو» هلوق ىلع أدتبا

5 
 6 هلو



 ام ربخب هيلع لولدم ؛بفاماعلا لبس ريخ ريدقت هنم لهسأو :فنصملا لاق
0 

 | ؟اهب قمل امو نإ مسا ىلع فوطعملا عفر هجو ام :تلق نإف

 وهو «هيلع (نإ) ربخ ةلالدل «ربخلا فوذحم أدتبم هنأ :نيققحملا بهذم :تلق

 .ليهستلا حرش ىف كلذ حضوأ دقو «تادرفملا فطع نم ال لمجلا فطع نم

 0 :هلوق رهاظ :تلق نإف

 .. نإ بوصتُم ' ىلع اًكوطعم كمْقَر زئاجو 0
 ... هقركذ ام فلاخي ٠

 .فوطعملا ةروص هتروص نأل ءوسإلا ىلع فولطم تبست ىف رو :تلق

 ٠ : لمَعلا لقق نإ تفقحو .2.2 8 :لاق مث

 لقتب تباث اهلامعإو ءانهصاصتخا لاوزل «سايقلا وه تفضخ اذإ :اهلامهإ
 ؛ (59وي

 هدعب

 5متر نلت ارجل م
 ..لمهت ام اذإ ماللا مرتو :لاق مث ' 

 '. ةقرافلا ماللا هل هذه ٍىمستو «ةيفانلا (نإ) و ةففخملا (نإ) نيب قرفلا اهموزل ةلع

 ؟اهريغ مأ ءادتبألا مال َْه له :تلق 'نإف
 فئصملا رايتخا وهو قرفلل تمزلا ءادتبالا مال اهنأ ''”هيوبيس بهذم :تلق

 . ةددشلا دعب اهركذ مدقتملا اللا ىنعي مالا مزلتو) انه هلوق نم موهفم وهو

 نمآ نم مو «كلذك ىراصنلاو نوئباصلاو نمآ نم اوداه نيذلاو اوتمآ نينا نإ :زيدقتلا )١(

 ١//777. نابص ها .نإ ربخ ةلمجلاو فوخ الف هربخ أدتبم

 ارمع نإ» ؛ لوقي نم برعلا نم عمس هنأ هب قثن نم انثدمحو» 787 ص ١ج هيوبيس لاق (؟)

 .نوبصنيو نوففخي «مهنيفويل امل. الك نإو» نوأرقي . ةنيدملا لهأو «قلطنمل

 . ميملا فيفختو نونلا ناكسإب - عفان ةءارق - ١١١ دوه ةروس (9)

 ال «كنم» ' ريخل ورمع نإو بهاذل دير نإ) نولوقي مهنأ ملعاف» ؟إ/"”ص ١ج هيوبيس لاق قو

 ءام» ةلزنمب ىه ىنلا نإب سبتلت الثل ماللا اهمزلاو اهفضخ نيح ؛نكل» ةلزنمب اهلعج اهففخ
 .ها («ظفاح اهيلع ال سفن لك نإ» كلذ لثمو اهب ىفني ىتلا

 ماك



 :لاق مث ”اهريغ اهنأ ىلإ ىسرافلا بهذو
 ادمتعم هدارأ ؛ قطان ام ادب نإ اهنع ىنغتسا امبرو

 :رعاشلا لوق كلذ لاثم
 «نداعملا مارك تّناك كلام ثإو 2 كلام لآ نم ٍمّيضلا ةابأ نبا انآ
 :لاق مث

 الصوم ىذ نإب ابلاغ هيفلت الق اًخسان كي مل نإ لعفلاو 0 ا لا ىو 00 0 ا

 نإو وحن ءادتبالل خسانإ لعف اهيلي نأ "«اهيف) بلاغلاف (نإ) تففخ اذإ
 لاق (774 نيقسافل مهرثكأ اندجو ناو "6 كنون اوذاك نوط 1 ةريكل تناك

 '.ها «قرفلل تبلتجا ءادتبالا مال ريغ مال ىمه :ىسرافلا لاقف» 0/0 ليقع نبا لاق )١(

 ىمس :ليقو ليوطلا.ةغللا ىف حامرطلاو ةرفن وبأ» هتينكو - ميكح نب مكحلا حامرطلا :هلئاق (1)
 .ليوطلا نم تيبلاو - ىئاط رعاش وهو ءاوهز هسار عفري ىذلا :حامرطلاو .هوهزل حامرطلا

 : ىأ «ىبأي ىبأ نم لعافأ مسا - بآ عمج «ةابأ» ««نحن)» هناكم ىوري «نبا انأ» :حرسشلا

 .«لوصألا ةبيط «نداعملا مارك» رعاشلا ةليبق ىبأ مسا وه «كلام» ءملظلا «ميضلا» ءعنتما
 .دتحملا ة ةفيرش

 لوصالا ةميرك ىتليبق تناك دقو .ةلذملاو ملظلا نوبأي نيذلا كلام لآ نم انأ : ىنعملا

 .باسنالاو

 راج «لآ نم» هيلإ فاضم «ميضلا» هيلإ فاضم «تابأ» هربخ «نباذ أدتبم ؛انأ» :بارعإلا
 ةففخم «نإو» لآ ىلإ فاضم «كلام» ربخلا نم لاح وأ ناث ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو

 «مارك» هيف رتتسم همساو ثينأتلل ءاتلاو صقان ضام لعف 6«تناكا أدتبم «كلام» ةليقثلا نم

 أدتبملا ربخ عفر لحم ىف اهربخو اهمساو ناك نم ةلمجلاو «هيلإ فاضم «نداعملا» ناك ربخ

 . كلام وه ىذلا

 «ةيونعملا ةنيرقلا دوجول ءةففخملا «نإ» دعب ةقرافلا ماللا كرت «تناك كلام نإو» ىف :دهاشلا
 | .تناكل كلام نإو :ريدقتلاو .ىفنلل ال تابثإلاو حدملل ماقملا نوك ىهو

 2ك ليقع نبا فيس ماشه نبا ءالا" ص مظانلا نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .؟ 9ص ىطويسلا 17 ص ىدوكملا ١١/١ ىنومشألا .ىواتهطصالاو ىبودنسلاو

 . «خسانلا ريغ اهيلي نأ لقيو» 5١1/١ ليقع نبا لاق - ب (*9)

 . ١57 ةرقبلا ةروس (؟)

 ىلا ءارسإلا ةروس )0(

 ٠١. 17 فارعألا ةروس (6)

 2 | هالا/



 :هلوقك خسان ريغ لعف اهيليردق هنأ ىلإ «ابلاغ» هلوقب راشأو

 م ع ع + ع ع  ح ("”ملسمل تلتف ن نإ كنيمي تّلَش

 تلتق نإ) هلوقو 24 اوُرَفَك نيذلا داكي نإو» 5 (وحن امأو) "”حراشلا لاق

 . "(هيهَل كئيشي نإو كسفنل كئيزي نإ) هنم لقاو «ليلقف (املسل

 ' ٠ :لاق مث

 ْنأ دعب نم ةلمج َلَعْجا ربخلاو 2 نكتسا اهمساف «نأ» فَمَحُت نإو
 ْ . ةروسكملا (9«نإ» تيغلأ امك غلت مل ةحوتفملا «نأ» تففخ اذإ

 :هلوقك ةرورض ىف الإ هب ظفلي الو اهمسا ىوني .نكلو

 نب ريبزلا اهجوز ىئرت «ةيودعلا ةيشرقلا ليفن نب ورمع نب ديز تنب ةكتاعل تيب ردص )١(
 .لماكلا نم وهو هلتاق زومرج نب ورمع ىلع وعدتو .هنع هللا ىضر ماوعلا

 .دمعتملا ةبوقع كيلع تلح :هزحعو

 : ىأ «كيلع تلح» - نيعلا رسكب - تللش لعفلا لصأو - نيشلا حمتفب - «تلش» : حرشلا
 : . ؟كيلع تبجو» هناكم ىف ىوريو «كب تلزن

 .لتقلا دمعتم ةبوقع كيلع تبجوو املسم تلتق كنال ؛لتاقلا اهيأ كدي هللا لشأ : ىنعملا
 نم ةففخم نإ» هيلإ فاضم فاكلاو لعاف «كنيمي» ثينأتلل ءاتلاو.نام لعف «تلش» :بارعإلا

 ءاتلاو يضام لعف «تلح» لوعفم املسم ةقراف ماللا «املسملا» لعافو لعف «تلتق» ةليقثلا

 .هيلإ فاضم «دمعتملا».لعاف «ةبوقع» تلحب قلعتم رورجمو راج «كيلع» ثيناتلل
 ذاش كلذو «خسان ريغ لعف ةليقثلا نم ةففخملا ؟نإ) ىلو ثيح «املسمل تلتق نإ» ىف :دهاشلا

 . شفخألا دنع الإ هيلع ساقي ال

 ليقع نبا 2514/١ ماشه نباو 2ا/7ص مظانلا نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىطويسلاو «47ص ىدوكملا 2ق ىنومشالاو .ىوانهطصألاو .ىيودنسلاو ©«

 "تضيف فاصنإلاو ١١45/١ عمهلا ىف اذكو .97نص

 .ل"نضص حراشلا عجار قفز

 .«امنإو» أ امأو ج ءب (*)

 6١. ملقلا ةروس (54)

 .نونلا مضب ناعوفرم امهو نيشي اذكو ءايلا حتفب - كنيزي (6)

 جا 2س(

 همم 0



 "”قيدص تنأو لخبأ مل كقالط ىتتلاس ءاخرلا موي ىف كّنأ ولف

 ام هدارمو «تيغلأ :لاقف مهضعب زوجت ابلاغ رهظي ال اهلمع ”(نوكلو)
 .تركذ

 ؛نكتسي ال بوصنخملا ريمضلا نأل .(نكتسا) هلوق ىف فنصملا روجتو

 .نكتسم ال فوذحم وه امنإو ريمضلا هيف نكتسي ال فرحلاو

 . ةيلعفلاو ةيمسالا لمشي ةممثم ًةلمج ْلَعَجا َربخلاو :هلوقو

 -  :هلوقك (نأ) نيبو اهنيب لصاف ىلإ جاتحت الف ةيمسالا امأ
 2 سا سم هما هس .٠ يباشأ سا. ع 0 5

 "”لعتنيو ىّفحُي نم لك كلاه نأ  اوُملع دق دنهلا فويسك ةيثف ىف

 نم وهو .هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو «هلئاق ىلإ هزعي ملو ءارفلا هدشنأ :ىنيعلا لاق )١(

 . ليوطلا
 تردابلو كلذ نم عنتمأ مل اننيب حاكتلا ةدقع ماكحإ لبق كليبس ءالخإ ىنتلأاس كنأ ول : ىنعملا

 ١ قرافي امبر ناسنإلا نال ,ءءاخرلا موي صخخو - ىل ةدوملا قدص نم هيلع تنأ ام عم هب
 : ْ ش .ةدشلا موي ىف بابحألا

 راج «موي ىف» اهمسا فاكلاو ةليقثلا نم ةففخم نأ «كنأ» ةمزاج ريغ ةيطرش ؛ولف» :بارعإلا

 ءايلاو ةياقولل نونلاو لعافو لعف «ىنتلأس» هيلإ فاضم «ءاخرلا» ىنتلأسب قلعتم رورجمو
 «لخبأ» بلقو مزجو ىفن فرح «مل» هيلإ فاضم فاكلاو ناث لوعفم «كقارف» لوأ لوعفم

 لاحلل واولا «تنأو» طرشلا باوج ةلمجلاو «هيف رتتسم هلعافو ملب موزجم عراضم لعف

 .لاح بصن لحم ىف ةلمجلاو «هربخ «قيدص» أدتبم ريمض تنأ
 «ليلق كلذو فاكلا وهو - اهمسا رربو ةحوتفملا «نأ» تففخ ثيح ؟«كنأ» ىف :دهاشلا

 ش .ةلمج اهربخو راتتسالا بجاو نأشلا ريمض اهمسا نوكي نأ ريثكلاو
 .ىبودنسلا 2١55/١ ىنومشألاو 27١4/١ ليقع نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .«نكلو» ب ىفو ج ءك ()

 لاق اذك «كلذ ريغ ليقو «روعألا نب هللا دبع :ليقو . سيق نب نوميم ىشعألا :هلئاق (")

 .طيسبلا نم وهو .ىنيعلا
 «نايتفلا كلذكو «ميركلا ىخسلا وهو «ىتف عمج - ءاتلا نوكسو ءافلا رسكب «ةيتف» :حرشلا

 (لعنو فخ الب ىشمي ىذلا وهو - ملعي ملع باب نم - ىفحي ىفح نم «ىفحي نم»
 .ىنغلا هب دارأو «لعنلا سبل اذإ لعتنا نم «لعتنم» ريقفلا انهه هب دارأ نكلو

 ىلع مهسفنأ - نونطوم مهنأو مهتدحو مهئاضم ىف ةيدنهلا فويسلاك ةيتف نيب مه : ىنعملا

 .اريقف وأ اينغ ناك ءاوس كلاه ناسنإلا نأ اوملع دق مهنأل هب نونقوم توملا

 نرخا



 .ليصفت اًهيفف ةيظفللا امأو

 لاثم لصاف ىلإ جتحي مل فرصتم لعفب وأ ءاعد لعفب ةردصم تناك نإف

 نأو» فرصتملا ريغ لاثمو "4 اهيلع هللا بضغ ْنَأ ةسماخلاو ظ :ىلاعت هلوق ءاعدلا
 :وحن دقب ابلاغ لصف نيذه ريغ لعفب تردص نإو 274 ئعس ام الإ ناسنإلل سي

 .©4 اًتْقَدَص ْدَق نأ مّلعتو )

 وحن ىفن فرح را 10 « يضرم مكس وك نأ ملعإ) وحنن سيفنت فرح وأ

 . "جب اون داك وأ نأ نجلا تنبت »8 وحن ول وأ «* هوصحت نأ نأ ملع)

 .(خلإ الْمف نكي نإو) :هلوقب راشأ اذه ىلإو
 :هنمو .لوصفم ريغ دري دق هنأ ىلإ "” (لصفلا نسحألاف) هلوقب راشأو

 00لّوَس مظعاب اوُلأسي نأ لبق  اوداجف نوُلمْؤُي نأ اوملَع

 هلبق تيب ىف ةملك نم لاحلا ىلع بصنلا لحم ىف رورجمو راج «ةيتف ىف» :بارعإلا -
 لعف ءاوملع» قيقحت فرح «دق» هيلإ فاضم «دنهلا» ةيتفل ةفص روزبجمو راج «فويسك»
 ًأدتبم «لك» مدقم ربخ «كلاه» ةليقثلا نم ةففخم «نأ» ةيتفل اضيأ ةفص ةلمجلاو لعافو

 «لعتني»و ريمض لعافلاو عراضم لعف «ىفحي» هيلإ فاضم لوصوم ميسا «نم» رخؤم
 .عضوم ىف ةلمجلاو لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال ىفحي ةلمجو هيلع فطع
 : ..اوملع لوعفم

 .ةيمسا ةلمج اهربخ ءاجو ةلقثما نع «نإ) ففخ ثيح :6كلاه نأ» ىف :دهاشلا

 « 57” ص ىدوكملاو «ىبودنسلاو ال” ص مظانلا نبا ةيفلألا جارش نم هركذ .: : هعضاوم

 .787 ص ٠١ هيوبيسو ةنازخلا ىف 54 مقر دهاشلاو 278 ىطويسلاو
 .رونلا ةروس نم 4 ةيآلا نم )00

 .مجنلا ةروس نم 7١ ةيآلا (1)

 . ةدئاملا ةروس نم..17١“ ةيآلا نم ()

 .لمزملا ةروسس نم 7١ ةيآلا نم (5)
 .لمزملا ةروس نم ٠١ ةيآلا نم (6)
 دج ب (0) .أبس ةروس نم ١4 «ةيآلا نم فقز

 . هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو . هلئاق مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق (8)

 . فيفنخْلا نم وهو

 «اولاسي) مركت اذإ دوجي داج نم ؛«اوداجف» «لوهجملا ةغيص ىلع «نولمؤي# :حرشلا

 .لوئسم - نيسلا مضب دب «لؤس١ لوهجملا ةغيص ىلع

> 
 نك



 . ةرورضلاب مهضعب هصخو

 ةلق ىلإ ال وحنلا بتك ىف اهركذ ةلق ىلإ (وَل ٌرْكذ ”ليلقو) هلوقب راشأو

 .برعلا مالك ىف اهلامعتسا

 ظ :لاق مث ٠
 ىور اضيأ اًنباثو اهبوصنم ىوُنَف اضيا ناك َْتَفْفْحو

 مهضعب قلطأ دقو «.ةحوتفملا نأ لثم "”(ىهف) ىغلت الف (نأك) ففخت
 نوكي روكي نأ اهربخ ىف مزلي الو (نأ) مساك ىونم بلاغلا ىف اهمساو اهيلع 2”ءاغلإلا

 .ادرفمو ةلمج نوكي لب ةلمج

 :ةلمج هنوك لاثمف

 .٠ . و رب بام ع

 "”'ناقح هايذث نأك رحنلا قرشم هجوو

 ىلإ مهوجوحي ملو «مهل اوداجو اوبيخي ملف مهفورعم نوجري سانلا نأ اوملع :ىنعملا -
 ..لوئسم مظعأب - ائيش اولأسي نأ لبق مهيلع اومركت لب لاؤسلا

 لعف «نولمؤي» فوذحم اهمساو ةليقثلا نم ةففخم «نأ» لعافو لعف ؛اوملع» :بارعإلا
 ةففخملا نأ ربحت عفر لحم ىف ةلمجلاو .لعافلا بئان ةعامجلا واوو لوهجملل ىنبم عراضم

 ىنبم عراضم لعف «اولأسي» ةيردصم «نأ» داجب قلعتم فرظ «لبق» لعافو لعف «اوداجف»

 لبق ىلإ فاضم ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد امو نأو لعاف ةعامجلا واوو لوهجملل

 .مظعأ ىلإ فاضم «لؤس» داجب قلعتم رورجمو راج ««مظعأب»
 الو ءاعراضم العف ةليقثلا نم ةففخملا «نأ» ربخ ءاج ثيح «نولمؤي نأ» ىف :دهاشلا

 .نولمؤيس نأ :ريثكلاو - رهان وهو - ربخلا ةلمجو «نأ» نيب لصاف
 ليقع نبا ١//23751 ماشه نبا ”ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 « 17ص ىدوكملا 127/١ ىنومشألا ءىوانهطصألا ءىبودنسلا ءدواد ©«

 . ١47/١ عماوهلا عمه ىف هركذ اضيأو "9ص ىطويبسلا

 .«وهف» ب ىفو ج ءأ )١(

 ١57/١. عمه ها نويفوكلا هيلعو (؟)

 . جزهلا نم وهو دحأ ىلإ هزعي ملو هباتك ىف هيوبيس هب جتحا «تيبلا اذه :ىنيعلا لاق (")

 ةدئاع «هييدث» هلوق ىف ءاهلا نوكت نيتياورلا نيتاه ىلعو ؛ةرحنو»ىورو «هجوو» :حرشلا
 فاضملا فذحف «؛هبحاص -ىيدث نأك :مالكلا لضأو .«فاضم ريدقتب ءهوحن وأ «هجو» ىلإ

 0 .نوللا قرشم رحنو :ىرشخمزلا هدشنأو ؛هماقم هيلإ فاضملا ماقأو بحاصلا وهو

 نك



 ٠  ْ | 0ل 2 821200 3 00

  0ملسلا قراو ىلإ وطعت ةبيظ نأك

 ةينثتلا نم درفملا ىف ىتلا ءاتلا تفذحو ةقح ةينثت «ناقح» .نوللا ءىضم ؟نوللا قرشم»
 .«نايلآو نايصخ» اولاقف «ةيلآو ةيصخ» ىف تفذح امك
 .رغصلاو .ةرادتسالا ىف ناقح هيف نييدثلا نأكو .ءالعأ ..«ىضم ردصلا اذه نإ : ىنعملا
 نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم هججو بر واو واولا «هجوو» :بارعإلا
 «ناك» هيلإ فاضم «نوللا» ةفص «قرشم» دئازلا رجلا فرخ ةكرحب لخملا لاغتشا اهروهظ
 ظ .اهربخ ناقح» اهمسا:«هيبدث» ةليقثلا نم ةففخم
 اهمساو ناك ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو ربخو أدتبم ؟ناقح هاينذث» عقرلا ةياور ىلعو
 .ناقح هايدث - نأشلاو لاحلا :ىأ - هنآك ::ريدقتلاو فوذحم
 معقوو اهمسا فذحو اهلمع ىغلأو «؟نأك» تففخ ثيح «ناقح هايدث نآك" ىف :دهاشلا
 .ربخ ةيمسالا ةلمجلاو نآشلل وأ رحنلل وأ هجولل ريمضلاو «هنأك» هلصأو .ةلمج اهربخ
 ليقع نباو الا ماشه نباو /"ص مظانلا نبا : ةيفلآلا حارش نم ةركذ :هعضاوم

 عماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذو 047 ص ىدوكملاو ء١/147 ىنومشالاو «: 0١
 .بدالا ةنازخ نم 487١ مقر دهاشلاو .47/8 لصفملا حرش ىف شيعي نباو 0
 1١767/١. فاصنإلاو :١58ص ١ج هيوبيسو

 ميرص نبال وه :ساحنلا لاقو ءاهحدميو هتأرما ركذي ىركشيلا ءابلغ نب مقرأ :وه :هلئاق )١(
 وهو .ءركش نم لوقنم عراضم ركشيو «ىركشيلا ثغابل وه :ماشه نبا لاقو .ىركشيلا

 ش .ليوطلا نم
 مسقم هجوب انيفاوت امويو :هردصو
 - نيسلا ديدشتو فاقلا حتفو ميملا مضب - «مسقم هجو» ءانروزتو اتئيمت «انيفاوت» : حرشلا
 ىلإ ةغفصلا ةفاضإ نم «قروملا ملسلا رجش :«ملسلا قراو» لوانتت «وطعت» نسح ليمج
 .ةملس ةدحاولا .ةاضعلا رجش ملسلاو .فوصوملا
 اهلادتعاو اهدق ىف اهنأك .رضن هجوب نايحألا نضعب ىف انيلإ ىتأت ةبوبحملا هذه نإ : ىنعملا
 . صوصخملا رجشلا لوانتت ةيبظ اهتفخو

 ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف ىفاوت «انيفاوت» انيفاوتب بوصنم فرظ «امويز» :بارعإلا
 رورجمو راج «هجوب» هب لوعفم انو ىه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض هلعافو ءايلا ىلع

 - «ةيبظ» لقثملا نم ففخم بصنو هيبشت فرح «نأك» هجول ةفص *مسقم» ىفاوتب قلعتم
 - فوذحم ربخلاو نأك مسا - بصنلابو ةيبظ اهنأك فوذحم اهمساو «ناك» ربخ - عفرلاب
 عراضم لعف «وطعت» - فاكلاب رورجم «ةيبظو» دئاز فرح نآو رج فرح فاكلا - رجلابو
 راج «قراو ىلإ» ةيسبظل ةفص ةلمجلاو ةيبظلا ىلع دوعي ازاوج هيف رتتسم ريم هلعافو
 - | .هيلإ فاضم «ملسلا# وطعتب قلعتم رورجمو
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 . عفرلا ةياور ىلع

 ةياور ىف ةيبظ نأكو «(ناقح هييدث نأك) ىلإ ىور اًضيأ انباثو :هلوقب راشأو

 .رعشلاب كلذ صاصتخاب ٌرعشي ليهستلا ىف همالك ىف بصنلا
 .رعشلا ىف اهمسا رربي دقو :هيف لاق

 لعل "نع تكسو» نأكو نأو نإ) فيفخت فنصملا ركذ دق :تلق نإف

 .؟امهمكح امف (نكلو

 ."7ففخت الف «لعل» امأ :تلق

 .©فطعلا فورح ىف ىتأتسو لمعت ")مل تففخ اذإف «نكل» امأو

 .""اسايق ةففخم اهلامعإ شفخألاو سنوي راجأو

 .“””برعلا نع هاكح هنأ سنوي نع ىكح دقو

 .ادرفم اهربخ ءاجو اهمسا فذحو «نأك» تففخ ثيح «نأك» ىف :دهاشلا -

 «ىبودنسلا ,03 ١/ ماشه نبا ال" ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 عماوهلا عمه ىف هركذ اضيأو 27ص ىطويسلا 217"ص ىدوكملا 1/1 ىنومشاألا

 6 لصفملا حرش ىف شيعي نباو 0/١ ىنغملا ىف ماشه نبا هركذو ١/١1

 .١18ص ١ج هيوبيسو «بدألا ةنازخ نم 8 مقر دهاشلاو

 ىف لمعتو ففخت : ىسرافلا لاقو .لعل ففخت ال) ١/*١5: :عمهلا ىف ىطويسلا لاق )١(

 .ها (افوذحم نأشلا ريمض

 .(الف) ب ىفو ج ءأ قفز

 ةنيابمب للعو هعامس مدعل الصأ لمعت الف نكل ففخت) ١57/١ :عمهلا ىف ىطويسلا لاق (*)

 (لعفلاو مسالا اهيلي تراص ذإ صاصتخالا وهو اهلامعإ بجوم لوازبو لعفلا ظفل اهظفل
 .ها

 157/١. عمه ها (نأكو نإو نأ) ىلع (:)

 ١58/١. ىنومشألا عجار (5)



 سئجلا ىفنل ىتلا 4

 0 ةرك ىفالللمجان[َلَمع 20 :لاق
 (سيل) لمع تلمعأ دقو .لمعت لأ اهلصأف ؛كرتسشم فرح (ال) نأ ملعا

 .ىرخأ (نإ) لمعو ةرات

 :طورشب نإ:لمع لمعت امنإو

 :وحن امأو «فراعملا ىف لمعت الف ةركن اهمسا نوكي نأ :لوألا

 0 "”ىطملل ةليللا متيهال

 .ةركنب لوؤمف

 ©”عامجإب :ليهستلا .ىف لاق .اهلمع لطب لصف ولف ءاهب لصتي نأ :ىناثلا

 )١( ريبد ىئب ضعبل تيبلا :عماوللا رردلا ىف لاقو .هلئاقل ىنيعلا ضرعتي مل تيب ردص -

 . ىربيخ نبا لثم ىتفالو :هدعبو

 .اهلئاق مللعي ال ىتلا نيسمخلا هيؤبيس دهاوش نم وهو

 ىف توصلا نسحب برعلا ني ب اروهشم ناكو - رتشالا نب مئثيه هب دارملا ؛مثيه# : حرشلا
 .هدادجأ دحأ ىلإ هبسن نوكيف ةنيثب بحاص ليمج :هب دارملا ؟ىربيخ نبا» لبإلا هئادح

 .ءادعالا نم ىلعملا رابدأ ىمحي اعاجش ناك هنال ةوتفلاب هتعنو

 «ةليللا» بصن لحم ىف حتفلا ىلع ىنبم اهمسا «مئيه» سنجلل ةيفان: «ل» :بارعإلا
 راج .«ىطملل١» تاذلا نع نامزلاب رابخإلا دافآ دقو ءال ربخ فوذحمب قلعتم نامز فرظ

 .فرظلا هب قلعت امب قلعتم رورجمو
 لمعت ال ىهو ةفرعم ملع ىلع سنجل ةيفانلا 2ل» تلخد ثيح «مثيه ال ىف :دهاشلا
 سنجلا مساب ملعلا ليوأتب امإو «لثم» وهو .فاضم ريدقتب امإ .لوؤم وهف ةركنلا ىف الإ
 «ابهذ ضرألا ءلم مهدحأ نم لبقي نلف» :ىلاعت هلوق دنع فاشكلا بحاص هدروأ دقو
 . مثيهال نم تفذح امك لثم تفذحف ءلم لثم ريدقت ىلع هنأ
 ىف شيعي نبا هركذو :ىبطاشلا ء١/1484١ ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 نم 7١١ مقر دهاشلاو 146/١. عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو ٠١77/7 لصفملا حرش
 .7145ص ١ج هيوبيسو «بدألا ةنازخ

 لمعلا لطب ةفرعم ناك وأ كال بوحصم لصفنا اذإ :لصف) "8ص :ليهستلا ىف لاق (؟)

 . (عامجإب



 .قارغتسالا ليبس ىلع سنجلا ىفن دصقي نأ :ثلاثلا

 ىف لجر ال) وحن ةدرفم (نإ) لمع تلمع طورشلا هذه تلمكتسا اذإف
 . (ةوق الو لوح ال) وحن ةرركمو (رادلا

 . تررك نإ روجيو «تدرفأ نإ لمعلا بجي نكلو
 ةعراضم وأ اًئاضم اهب بصناف :لاق مث

 :ماسقأ ةثالث هذه «ال) مسا

 ناك ام وهو :لوطملا ىمسيو - هل هباشم :ىأ - فاضملل عراضمو .«.فاضم

 .درفمو «هيلع فوطعمو فوطعم نم ابكرم وأ لعفلا لمع هدعب اميف الماع

 اًعلاط الو مورحم ٍملع بلاط ال) : :وحن اهب نابوصنم هعراضمو فاضملاف

 . همكح ىتأي درفملاو (رهاظ البج

 ةَعفار ركذا ربخلا َكاذ دعبو :لاق مث
 (نإ) لمع لمعت اهنال (الب) هل اعفار مسالا بصن دعب ©”(ربخلا) ركذا :ىأ

 تبكر نإف ءاهبيكرت مدع دنع "!(اهب ربخلا عفر نأ ىف) فالخ ال :نيبولشلا لاق
 . فالخ هيفف مسالا عم

 ؟*”هصالا هنأ :ليهستلا ىف ركذو «هل ةعفار اضيأ اهنأ :'”شفخالا بهذم

 مل اهنأو ءاهلو خد لبق هب اعوفرم ناك امب عوفرم هنأ :©9 هيوبيس بهذمو

 . مسالا ىف الإ لمعت

 ما“ .سنجلا اهيفنم نوكي نأو -7 .ةيفان نوكت نأ ١- :ةعبس٠ ىنومشالا دنع طورشلا )١(

 نأو -1 .ةركن اهمسا نوكي نأو -0 .راج اهيلع لخدي الأآو -5 .ابصن هيفن نوكي نأو

 ش 1١597/١. ها ةركن اضيأ اهربخ نوكي نأو -1/ .اهب لصتي

 جاوب (0)

 .«اهب ربخلا عفتري الأ ىف» ب ىفو ج ءأ (9)

 .ليمأ هيلإو ه /” نابص ها .هلطبي ال بيكرتلاو قاب لمعلا هب تقحتسا ام نأ : هليلد (5)

 اذكو عيمجلا دنع اهب «ال» عم مسالا بكري مل نإ ربخلا عفرو» : 57ص ليهستلا ىف لاق (5)

 .«حصالا ىلع بيكرتلا عم

 اذإ كنأ امك ءادتبا عضوم ىف هيف تلمع امو ال نأ ملعاو» :7450ص ١ج هيوبيس لاق (1)

 .ها «ًأدتبم عوقرم مسا ةلزنمب مالكلاف ؟لجر نم له :تلق
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 .(كاذ دعيو) هلوق نم مهفو

 "'ضاو وهو .اهمسا ىلع .مدقتي ال اهربخ نأ

 . احتاف درفملا بّكرو :لاقف درفملا ىلإ لقتنا مث

 .ًرشع ةسمخك ال١ عم هبيكرت ةعامجلاو "هيوبيس دنع هئانب ببس

 . عومجملاو ىنثملا لمشف «هب اهيبش الو ءافاضم سيل ام بابلا اذه ىف درفملاو
 (لجر ال) وحن اهيلع ىنب ةحتفلاب بصني ناك نإف ءهب بصن ام ىلع ىنبيو

 ةرسكلاب بصني ناك نإو «(ديزل نيدماح الو .نيمالغ ال) وحن كلذكف ءايلاب وأ

 1 :ناهجو هيف زاج

 . هحتف مازتلا ىف ذ روفصع نبال افالخ ةحتفو ةرسك باحصتسا

 :هلوق ىور نيهجولابو ."”ه "يلوا حتفلاو :فنصملا لاق

 "”بيشلل تاذآ الو 0 ع

 )١( ىف ىنومشألا عجار ١/.-19.
 ال نيونتلا كرتو اهدعب امل نإ بصنك اهدعب امل اهبصنو ... ١ 49”7صض ١ج هيوبيس لاق (0)

 . رشع ةسمخ وحن دحاو مسا ةلزنمب هيف تلمع امو تلعج .اهنأل .. مزال هيف لمعت

 ىهف مآ نباي اولاق امك اهدعب اميف ةلماع ىهو ظفللا ىف رشع ةسمخك اهدعب امو تلعجف

 .ها ؛رخآلا ىف لماع لوالا نأ ىفو ظفللا يف اهلثم
 .«رسكلا نم ىلوأ بيشلل تاذل الو وحن يف حتفلاول 77ص ليهستلا يف لاق (*)

 نم ةيئاب ةديصق نم بابشلا قارف ىلع فسأي - ىدعسلا لدنج نب ةمالسل تيب نم ءزج (4)

 . طيسبلا''

 .بابشلا ىدوأ ىوريو ءن.2ل.2... . ذلن هيف هبقاوع دجم ىذلا بابشلا نإ : همامتو

 ' ىذل :ىأ - نيشلا رسكب - ««بيشلا) .ةدومحم هتياهن نأ دارملا «هبقاوع دجم» : حرشلا

 . بيشلا

 ىف ةذل الو .ةذللا دجن هيف - سوفنلا هل حاترتو هبقاوع دمحم ىذلا بابشلا نإ : ىنعم لا

 : .ةخخوخيشلا نمز

 بابشلل تعن لوصوم مسا «ىذلا» اهمسا «بابشلا» بصنو ديكوت فرح «نإ» :بارعإلا
 اذه ىلع «هبقاوع» و دجم وه :ريدقتلاو ,فوذحم أدتبمل اربخ نوكت نأ زوجي «دجم»
 امدقم اربخ ؛دجم» نوكي نأ زوجيو .لوعفملا مسا ىنعمب ردصم هنأل دجم لعاف بئان'

 - بقاوع وهو -.عمجلا نع - دجم وهو - درفملاب رابخخإلا .زاجو اريخؤم ادتبم «هبقاوع»و

 2:5 0000 . كك



 ىفو '”نابرعم امه لاقف (نيدماح الو نيمالغ ال) وحن ىف دربملا فلاخو
 :.ام لمشيل هب بصني ام ىلع باوصلا لب (احتاف) :لاق ثيح روصق انه هترابع

 .هاتلصف

 مث (ةوق الو لوح الكر :لثم مث «داجأل بصتنلاك درفملا بكرو :لاق ولو

 :لاقف هوحنو لاثملا اذه ىف زوجي ام نيب

 ابكرم وأ ابوصنم وأ اعوفرم الّمْجا ناّثلاو

 هل هجو ال ذإ «ىناشثلا بصن عنتما لوألا عفر نإف «لوألا حتف عم : : ىنعي

 .اًبصتت ال الوأ تعفر نإو :لاق اذهلف هبيكرتو هعفر راجو

 :هجوأ ةسمخ لصاحلاف

 .ناتلمج مالكلاو «بيكرتلا ىلع امهحتفب (ةوق الو لوح ال) :لوألا

 ىلع ىناثلا بصنو بيكرتلا ىلع لوألا حتفب (ةوق الو لوح ال) : ىناثلا
 .ةدحاو ةلمج - مالكلاو ةيناثلا «الد ةدايزو ءاهلمع رابتعاب «الد مسا عضوم

 قناثلا عفرو اضيأ بيكرتلا ىلع لوألا حتفب «ةوق الو لوح ال» :كلاثلا

 ةيناثلا «9ل» و ءادتبالاب عفر عضوم ىف امهنإف ءاهمساو «الد عضوم ىلع افطع

 .نيتلمج مالكلا نوكيف «سيل» لمع ةلماع

 - «هبقاوع دجم» ةلمجف لاح لك ىلعو . عمجي الو ىنثي ال ردصملاو ءردصم هنأل -

 راج «هيف) لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال - ردقت مل مأ أدتبم تردقأ ءاوس

 نسنجلل ةيفان «الو» هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف ؛ذلن» ذلنب قلعتم رورجمو
 بصن لحم ىف ملاس ثنؤم عمج هنأل ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا ىلع ىنبم اهمسا «تاذل»

 .2ال» ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «بيشلل»
 نال اعيمج حتفلاو رسكلا ىلع ءانبلا «تاذل» ىف روجي ثيح «تاذل الو» ىف :دهاشلا

 رسكلا ىلع ءانبلاو حتفلا ىلع ءانبلا ناهجولا هيف زوجي ءاتو فلأب اعمج ناك اذإ ال مسا

 .كلام نبا هلاق اذك رهشأ حتفلاو
 ؛ىوانهطصألا «ىبودنسلا «دواد 2315/١ ليقع نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 نبال ليهستلاو ءال5 بهذلا روذش ىف هركذو 0١ ماشه نبا 2١6١/١ ىنومشألا

 . 5ص كلام

 ءهمجو ىنثم برعلا مالك ىف دجو الو لب ءرخآ ءىش عم بيكرتلا امهيف دهعي مل هنال )١(
 ١57/١. عمهلا ها .انه اذكف ءادنلا ىف امهئانبب لاق هنأب ضقنو .ناينبم
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 نيهجو ىلع لوألا عفرف «ىناشلاو لوألا عفرب «ةوق الو لوح .ال» : عبارلا فل
 ىلع ىناثلا عفرو .«سيل» لمع اهلامعإ ىلع وأ ةابغلم ال3. و ءادتبالا "”(ىلع»
 .لوألا ىلع هفطعو «سيل» لمع «ال» لامعإ :نيهجو

 ىلع ىناثلا حتفو نيهجولا ىلع لوألا عفرب «ةوق الو لوح ال٠ :سماخلا

 . بيكرتلا

 ش 0 دا ياخ :لاق مث

 لدْعَت عّقرا وأ نبصلا وأ حتاف "2 ١ ىلي ىنمن امن اهرفمو
 : : هجنوأ ةثالث ىتبملا «الف مسا تعلن ىف زوجي

 لصتي نأ  :ىناثلاو ءادرفم:نوكي نأ امهدحأ :نيطرشب هعفرو ءهبصنو هحتف

 حتفلاب «فيرظ لجر ال» :لوقتف تروعنملا ىلي :ىأ «ىلي» :لاق اذهلو .مسالاب

 لمعل ارابتعا عفرلابو «الد لمعل ارابتعا بصتنلابو فوصوملا عم ة ةفصلا بيكرت ىلع

 . ءادتبالا

 هرفم ريغ ناك وأ «انفيرظ رادلا ئف لجر ال» وحن توصنما نع لصفتا ولف ٠

 جيتفلا ىلع ءانبلا عنتما "”«البج اعلاط لجر ال» وحن هب اهسبش وأ افاضم :ىنعأ
 ٠ | :هلوق ىنعم اذهو ءعفرلاو بصنلا راجو .

00 00 8 7 00 2 
 دصقا عفرلا وأ هبصناو «نبتال درفملا ريغو ىلي ام ريغو.

 ؟برعملا تعن مكح امف .ىنبملا تعن مكح اذه :تلق نإف

 . عقرلا عنم نم مهو دقو ءاقلطم بصتنلاو عفرلا :ناهجو هيف :تلق

 : لاقف فوطعملا مكح لمك مث

 ىلا لثصقلا ىذ تعدل اهل أ 9 رك لاذ فما

 هبصنو هعفر زاج (ال) هعم رركتي مل نإ «قسن فطع فوطعملا نأ :

 .لوصفلا تعنلاك

 .ج 00

)3 2 

 ب أ فرثل |

 نكي



 :هلوقك

 00( 2 علا ل د 0
 عري د  ح ح + ح < 2 3 هنباو ناورم لثم اًنباو بأ الف

 .©0ليلق وهو «ال» ةين ىلع هحتف شفخألا ىكحو

 ديبع وبأ همعز اميف ةانم دبع ىنب نم لجر :هلئاق : ىنيعلا لاق .ليوطلا نم تيب ردص وه )١(
 نم دحأ هبسني ملو .؟:9ص ١ج دحأ ىلإ هزعي ملو هباتك ىف هيوبيس هدشنأو ىركبلا
 .هحارش

 .لئاقلا ةلوهجملا نيسمخلا نم وهو - اررأتو ىدترأ دجملاب وه اذإ :هزجعو
 هنال ناورم نب كلملا دبع :وه «هنباولا ةيمأ نب صاعلا نب مكحلا نبا وه «ناورم» : حرشلا
 «ىدترا» ءدتحملا ميرك فيرش :دجام لجرو ءراجنلا مركو فرشلاو زعلا «دجملا» امهحدمي
 ةياهنو مركلا ةياغ نع ةيانك دجملاب رازتالاو ءادترالاو رازإلا سبل «ارزأت» ءادرلا سبل
 .فذح الف اعوفرم اربخ نوكي نأ لمتحي «لثم» .هناقرافي ال هب ناسبلتم امهنأكف .دوجلا
 .فوذحم ربخلاو ظفللا ىلع بصنلابو «لحملا ىلع عفرلاب ةفص نوكي نأو
 لحم ىف حتفلا ىلع ىنبم سنجلل ةيفانلا ال مسا «بأ» سنجلل ةيفان «ال» :بارعإلا
 امو ال مسال ةفص هنأ ىلع بصنلاب «لثم» ال مسا لحم ىلع فوطعم ءانباو» بصن
 هنباو ناورمل نيلئامم انباو بأ ال :ريدقتلاو «فوذحم ال ربخ اذه ىلعو .هيلع فطع
 ال هنأل ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم «ناورم» ال ربخ نوكي نأ ىلع عفرلاو ,.نادوجوم
 ىلع بئاغلا ريمضو ناورم ىلع فوطعم «هنباو» نونلاو فلألا ةدايزو ةيملعلل فرصني
 ام هرسفي فوذحم لعفل لعاف «وه» طرشلا ىنعم نمضت فرظ ءاذإ» هيلإ فاضم ناورم
 «ىدترا» فوذحملا لعفلاب قلعتم «دجملاب» اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم ىف ةلمجلاو «هدعب
 لعف «ارزاتو» ةرسفم بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو هيف رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف
 ىلع ةفوطعم اهل لحم ال ةلمجلاو .قالطإلل فلألاو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ضام
 . ةيريسفتلا ةلمجلا
 «ال» رركي مل ءسنجلل ةيفانلا 'ال» مسا ىلع فطع ثيح ءانباو بأ ال» ىف :دهاشلا
 ىلع فطعو رركت مل اذإ 'ال» نأ كلذو . عفرلا هيف زوجيو ءابوصنم فوطعملا ءاجو
 . عفرلاو بصنلا ىناثلا ىف زاجو «لوألا حتف بجو ءاهمسا

 «دوادو ماشه نباو الا" ص مظانلا نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم
 ىف هركذ اضيأو ١4ص ىطويسلاو 40ص ىدوكملاو 167/١, ىنومشالاو ؛ىبودنسلاو
 ىف 777 مقر دهاشلاو ٠١١/7 لصفملا حرش ىف شيعي نباو « 1١ عماوهلا عمه
 .14”7ص ١ج هيوبيس باتكو بدألا ةنازخ

 لصفلا دوجول ءانبلا حصي ال ذإ - ةذاشف - حتفلاب ةأرما الو لجر ال شفخألا ةياكح امأو (؟)
 ءانبلا ىقبأو «2ال» تقذحف ءةأرما الو لصألا نأ ىلع مهضعب هجرخو - فطعلا فرحب
 0/١-59. هحرشو كلاسملا حضوأ ها ءاهتين ىلع هلاحب

 95 ا
 6 نكاح



 .همكح مدقت دقف ©ال» ترركت نإف

 ةيقب مكح امف قسنلا "”(مكحو» تعنلا مكح همالك نم مهف دق :تلق نإف

 ظ ؟عباوتلا

 ىف هزاجأ نم دنع نايبلا فطعو «ال» لمعل حلاصلا لدبلا امأ :تلق

 ةفرعم لدبلا ناك نإف .بصنلاو عفرلا امهيف روجي لوصفملا تعنلاك امهف تاركتلا

 1 .«ال» لمعل حلصت ال ةفرعملا ذإ هعفر نيعت

 ال ةركنلا نأل بابلا اذه ىف لخدي ال ليقف ديكوتلا امأو

 ىظفللا امأو «ىونعملا ديكوتلاب نييرصبلا دنع ةركنلا ديكوت' عنتمي امنإ :تلق

 ماهفتسالا نود قحتست ام ماهفتسا ةزمه عم (ال) طعأو

 :ناعم ةعبرأ اهلف (ال) ىلغ ةزمهلا تلخد اذإ

 :هلوقك راكنإلاو خببوتلل نوكت ن نأ أ رثكألا م :؟؟اهدحلا)

 ا ا
 :(امهدحأ) خ ىفو ب 1ك (5)

 بمعك نب ثرخلا اهب وجهي ةديصق نم وهو «ىراصنالا تباث نب ناسح : هلئاق . تيب ردص ()

 .ىعشاجملا
 .طيسبلا نم وهو - ب ىف تيبلا ركذو .ريئانتلا لوح مكؤشم الإ : :هزحعو

 وهو سراف عمج سراوفلا «ناسرف) ءاناعطو ةنعاطم نعاطت نعاط نم «ناعط» :حرشلا 1

 ودغلا نم ةسمجعملا نيغلاب لاقيو - نيعلاب - ودعلا نم «ةيداع» هيلع ساقي ال ذاش

 نم ءالتمالا ليلد وهو - ءاشجلا نم وهو اؤشجت تاشجت نه - نيشلاو ميجلاب - «مكؤشمجت»
 .هيف زبخي اماوهو رونت عمج-«رينانتلا» ماعطلا

 | . .لاتقو ةراغ لهأ ال ماعطلا ىلع صرحو

 - «ناعط» راكنإلاو خيبوتلل نافرحلاو سنجلل ةيفانلا الو ماهفتسالل: ةزمهلا «الا» .:بارعإلا



 :هلوقك ىفنلا نع ماهفتسالا درجمل نوكت نأ : ىناثلا

 '"”دّلج اهل مآ ىَمْلَسل رابطصا الأ

 - «ةيداع»ه اهمسا «ناسرف» ةقباسلا لثم «الأ» مكل :ىأ فوذحم اهربخو ال مسا -

 ةفص نوكي نأ زوجي - عفرلابو «فوذحم ال ربمخو هنم لاح ليقو ناسرفل ةفص بصنلاب

 هعفر زوجي «مكؤشجت» ءانثتسا ةادأ «الإ» ال ربخ هلعجت وأ ءال عم هلحم رابتعاب ال مسال

 فرظ «لوح» عطقتملا ءانثتسالا ىلع هبصن روجيو «هلحم رابتعاب ال مسا نم لدب هنأ ىلع

 .هيلإ فاضم «رينانتلا» ؤشجتب قلعتم

  .اهلمع ءاقب عم راكنإلاو خيبوتلا هيف ءاج ثيح «ناعط الاد ىف :دهاشلا
 «ىرانهطصألاو دوادو «ىبودنسلاو 277ص مظانلا نبا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 2157/١ عماوهلا عمه ىف هركذ - اضيأو «١4ص ىطويسلاو 167/١., ىنومشألاو

 ْ .08”7ص ١ج هباتك ىف هيوبيسو 55/١« بيبللا ىنغم ىف ماشه نبا هركذو

 . طيسبلا نم وهو .ىليلل رابطصا الآ ىورو .حولملا نب سيق :هلئاق تيب ردص )١(

 .(ب) ىف تيبلا ركذو .ىلاثمأ هءاقال ىذلا ىقالأ اذإ :هزجعو

 .توملا نع ةيانك «ىلاثمأ هاقال» «لامتحاو ناولسو دلجو ربصت «رابطصا» :حرشلا

 ىقبي .مأ ىملس ىلع ربصلا عنتميأ توملا نم ىلاثمأ هاقال ام تيقال اذإ ىرعش تيل :ىنعملا

 ؟اهربصو اهدلجت اهل
 حتفلا ىلع ىنبم ال مسا «رابطصا» سنجلل ةيفان :الو ماهفتسالل ةزمهلا «الأ» :بارعإلا

 راج «اهل» ةفطاع «مأ» «ال» ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «ىملسل» بصن لحم ىف

 «ال» ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو ءرخؤم أدتبم «دلج» :مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو
 لحم ىف ةلمجلاو رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف «ىقالا» فرظ «اذإ» اهربخو اهمساو
 لوعفم ءاهلاو ضام لعف «هاقال» ىقالا لوعفم لوصوم مسا «ىذلا» اهيلإ اذإ ةفاضإب رج

 اهل لحم ال لوعفملاو لعافلاو .لعفلا نم ةلمجلاو «هيلإ فاضم ملكتملا ءايو لعاف «ىلاثمأ»
 .لوصوملا ةلص

 ناك ام لثم ماهفتسالا ةزمه لوخد دعب «ال» لماع ثيح ة«رابطصا الآ ىف :دهاشلا

 تيبلا اذهبو .ىفنلا نع ماهفتسالا اعيمج «ال١ و ةزمهلا نم دارملاو اهلوخد لبق اهلماعي

 .عقي ال ىفنلا نع ماهفتسالا نأ نم نيبولشلا هيلإ بهذ ام عفدني
 ليقع نباو 191١ /١ص ماشه نباو 77ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 عماوسهلا عمه ىف ىطويسلاو 4151/١ ىنومشألاو ءدوادو ؛ىبودنسلاو 0١

  » 01١ىنغملا ىف ماشه نباو ١/55.



 نم ةدرجم اهل ام ءاغإو لمعو بيكرت نم نما نيله ىف ةزمهلا عم الل

 .ةزمهلا

 :هلوقك ىنمتلل نوكت نأ :ثلاثلاو

 0 ©"0ةعوجر عاطتسم ىلو َرمع الأ

 . ةقباسلا ماكحألا م عيمج نم ةدرجم اهلام ىنمتلا ىف دربملاو ىنزاملا دنع اهلو

 مسالا ىف لمعت اهنأ ىلإ مهقفاو نمو ىمرججلاو © )هيوبيسو ليلخلا بهذو

 لمع لمعت الو ىذلت الو ؛ظفللا ىلع الإ اهمسا عيت تي الو .اهل ربخ الو ءةصاخ

 . ©296سيل»

 مل ثحبلابو ؛لئاق ىلإ دحأ هبسني ملو ةاحنلا نم ةعامج تيبلا اهب جتحا :ىنيعلا لاق )١(

 . ليوطلا نم وهو .هلئاق ىلع رثعأ
 .تالفغلا دي تأثأ ام بأريف :هزجعو

 .حلصيو ربجي هتحلصأ اذإ ءانإلا تبأر نم «بأريف» «بعذو «ربدأ «ىلو»: :حرشلا

 نالف بأرو ءعدصلا نالف بار :لؤوقتو .«تدسفأو «.تبعشو تعدصو تقتف «تأثأ»

 .امهنم دسف ام .حلصأ اذإ ءانإلا

 . لهجلاو ةلفغلا نمز ىف هتدسفأ ام حلصال .ىضم ىذلا رمعلا عوجر ىنمتأ : ىنعم لا

 :الو «ىنمتلا اهب ديرأو ماهفتسالل ةزمهلا :لاقيو «ىنمتلل ةدحاو-ةملك «الآ» :بارعإلا

 لعافلاو ضام لعف «ىلو» اهمسا ؛رمع» اريدقت الو اظفل ال ربخ اهل سيلو «سنجلل ةيفان
 ؛هعوجر# مدقم ربخ «عاطتسم» رمعل ةفص بصن لحم ىف ةلمحلاو ءهيف رتتسم ريمض
 نأب بوصنم عراضم لعف «باريف» رمعل ةيناث ةفص بصن لحم ىف ةلمجلاو ءرخؤم أدتبم
 لوعفم لوصوم مسا «ام» هيف رتتسم لعافلاو ىنمتلا باوج ىف ةيببسلا ءاف دعب ةرمضم
 لعفلا نم ةلمجلاو .هيلإ فاضم «تالفغلا) لعاف «دي» ثينأتلل ءاتلاو .ضام لعف «تأثأ»

 . هتأثأ هريدقت فوذحم دئاعلاو لوصوملا ةلص اهل لحم ال لعافلاو

 مالك ىف ريثك اذهو ىنمتلا درجم «ال» عم ماهفتسالاب ديرأ ثيح ؛رمع الأ» ىف :دهاشلا

 ىف ةيسببسلا ءاف دعب عراضملا بصن تيبلا ىف ىنمتلل 'الأا» نوك ىلع لدي اممو .برعلا

 . هباوج

 «ىبودنسلاو 07760 ١/ ليقع نباو 7ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 27187 ١/ ماشه نباو « ١4ص ىطويسلاو .ء١/167 ىنومشألاو «ىوانهطصالاو ءدوادو .

 .7 08ص ١ج هباتك ىف هيوبيسو ١« بيبللا ىنغم ىف هركذ اضيأو

 .7 68ص ١ج باتكلا عجار )0

 ربخ الف ىنمتأ ةلزنمب هذه «الأ» نأ هيؤبيسو ليلخلا دتعف) 107١”صضص ١ج ئنومشألا لاق (©)

 - .ترركت اذإ اهؤاغلإ الو اهمسا عم اهلحم ةاعارم زوجي الق «تيل» ةلزنمبو ءاهل

 هو | »2



 وأ رهاظ لعف الإ ذئتيح :اهيلي الف . ضيضحتلاو ضرعلل نوكت نأ :عبارلاو
 ةصتخم اهنأل «سيل» لمع الو «نإ» لمع لمعت الو .رخؤم لعف لومعم وأ ردقم

 . لعفلاب
 ."”حصي مل ؟نإ» لمع لمعت ضرعلل ىتلا نأ نم :بجاحلا نبا هركذ امو

 «ال» و ةزمهلا نم ةبكرم تسيل ضرعلل ىتلا نأ ىلإ :مهضعب بهذ دقو

 لاق نمل افالخ رهظألا ىلع ةبكرم ريغ ىهف حاتفتسالل ”(ىتلا) 0(الا) امأو
 . اهبيكرتب

 هنأ :امهدحأ :نيهجو نم شقانم فنصملا مالك نأ ملعاف ءاذه ررقت اذإ

 .قالطإلا اهلمشي ملف الو ةزمهلا نم ةبكرم ريغ اهنأب لوقي هلعلف :تلق نإف

 . '©(ةبكرم) هدنع اهنأ ىلع لدف .ليهستلاو ةيفاكلا ىف اهانثتسا دق :تلق

 ىنمتلل ىتلا ةيوست ىف دربملاو ىنزاملا ةقفاوم انه همالك ىضتقم نأ :رخآلاو
 ريغ ىف هيلإ بهذ ام فالخ وهو  ماهفتسالا درجلل ىتلاو «راكنإلاو خيبوتلل ىتلاب

 1 .باتكلا اذه

 :لاق مث

 'رهظ هطوقس عم دأرملا اَذإ ربحا طاقسإ باَبلا اذ ىف عاشو

 ذإ «تيبلا ىف امهل ةجح الو - ةزمهلا نم درجملاك اهالعجف - دربملاو ىنراملا امهفلاخو -

 اربخ «عاطتسم» نوك زوجي لب ءالعاف «هعوجرو» .ةفص وأ اربخ «عاطتسم» نوك نيعتي ال

 بهذم ىلإو ها (كانه ربخ الو «ةيناث ةفص ةلمجلاو ءارخؤم أدتبم ؛هعوجر»و ءامدقم

 . ليمأ هيوبيس

 )١( ةيفاكلا 51/١؟.

 .ج أ (0

 ان ءج 9

 .ج أ ()

١. 
- . 

 هوو ْ : 0



 نييئاطلاو نييميمتلا دنع بجوو نيبزاجحلا دنع هفذح رثك «ال» ربخ ملع اذإ

 .©"04 ريض ال اوُلاَق 9 .:ىلاعت هلوق هفذح نمو

 عم دارملا اَذإ) :لاق كلذلو :©”برعلا عيمج دنع هركذ بجو ملعي مل نإو

 00000 (رهظ هطوقس

 . لصف نمل افالخ هريغو فرظلا نيب قرف الو
 :لاقف ءادتبالا خساون نم ثلاثلا مسقلا ىلإ لقتنا مث

 )١( ءارعشلا ةروس 8٠.

 هللا نم ريغأ دحأ ال» :ك هلوق (؟) .

 :رعاشلا لوقو
 حوبصم نادلولا نم ميرك الو ةمرصم افرح مهرزاج درو

 00 ا 7757/١ ليقع نبا ها



  اهتاوخاو نظ
 ادتبا ىأزج بْلَقلا لعفب بصنا
 ' " :نامسق بابلا اذه لاعفأ
 لد ام وهو :ىبلق ريغ وأ ءامهيلع وأ نظ وأ نيقي ىلع لد ام وهو :ىبلق

 ىبلق لعف لك سيلو نيلوعفم امهبصنتف ربخلاو ادتبملا ىلع لخدت اهعيمجو

 . (ىرأ ىنعأ) لاق كلذلف ءروكذملا لمعلا لمعي

 مُهّنِإ 9 ىلاعت هلوق ىف اعمتجا دقو «نظلل نوكت دقو .ملع :ىنعمب وهو
 .هملعنو هنونظي :ىأ 4”"2 ابيِرَق هارنو <21 اديعب هنوري

 نإو ء«دحاو ىلإ تدعت هنتر باصا ىنعمب وأ ىآرلا نم وأ ةيرصب تناك نإف
 ٠ .(9ىتأتسف ةيملع تناك

 وأ ربكت ىنعمب تناك نإف «نيقيلل نوكت دقو ءنظ ىنعمب (لاَخ) :لاق مث

 .ةمزال ىهف هيشم ىف زمغ اذإ «سرفلا علظ» :لاقي .ملظ
 دحاو ىلإ تدعت فرع ىنعمب تناك نإف «نيقيلا ملع (تّمِلَع) :لاق مث

 .ةمزال ىهف "(ملع اذ) راص ىنعمب تناك نإو .ىتأتسو

 نإو دحاو ىلإ تدعت باصأ ىنعمب تناك نإف «ملع ىنعمب (دجو) :لاق مث
 .ةمزال ىهف دقح وأ َنِزَح وأ ىنغتسا ىنعمب تناك

 نإف «رظنلا هقيرط اميف ملع ىنعمب نوكت دقو «نقيستلا ريغل (نظ) :لاق مث
 .ىتأتسو دحاو ىلإ تدعت مهنأ ىنعمب تناك

 نإف «ليلق وهو ملع ىنعمب نوكت دقو «نقسيتملا ريغل (تْبسح) :لاق مث
 .ةمزال ىهف - نول ىهو - ةبسحلا نم تناك

 .7 25 جراعملا ةروس )١(
 .«املعل ام منآ ايؤرلا ىأرلو) كلام نبا لوق ىف (؟)
 .(ملعا) ب أ ىفو ج (0)



 ."”.غرو معو مْعَر اهردصمو .«نقيتملا ريغل (تمعزو) :لاق مث
 .حصي مل وأ حص داقتعا هب نرتقي لوق معلا :ىفاريسلا لاق
 فرحب ةراتو اهسفنب ةرات دحاو ىلإ تدعت سأر وأ لفك ىنعمب تناك نإف

 . ةمزال ىهف لزهو نِمَس ىنعمب تناك نإو .رجلا
 :هلوقك نظلل (دع) لاق مث

 لل علم ©”ىّنْغلا ىف ككيرش ىلوملا ددعَت الف
 .دحاو ىلإ تدعت «0(نابسسحلا) نم «بّسح# ئنعمب تناك نإف

 ىنعمب تناك نإف ءوجحي اهعراضمو ةبيرغ يهو «نظلل (اتجبح) :لاق مث
 نإف ءدحاو ىلإ تدعت - متك وأ قاس وأ فر وأ دّصقأ وأ ءةاجاَحملا نم بلغ
 .ةمزال ىهف لخب وأ ماقأ ىنعكمب تناك

: 
 ؟97 ةحفص حاحصلا راتخسم ىفو (سوماقلا ىف امك ىازلا ثيلثت) ١6/7 نابصلا لاق )١(
 . (ردصملا ىاز ىلع ثالثلا تاكرحلاب)

 وهو لَك ىبنلا ةافو لبق دلو «ىجرزحخلا ىراصنالا ريشب نب نامعنلا :هلئاق :تيب ردص (؟)
 .ليوطلا نم ةيميم ةديصق نم وهو .ةرجهلا دعب راصنألل دولوم لوأ
 . مدعلا ىف ككبرش ىلوملا امنكلو :هرحعو

 انه هنم دارملاو .ناعم ةدع ىلع لصالا ىف قلطي «ىلوملا» نظت ال ةدديبعت ال١ : حرشلا
 لجرلا مدع :لاقي .رقفلا - لادلا نوكسو نيعلا مضب - «مدعلا» ءرصانلا وأ فيلحلا
 .رقتفا اذإ مودعم وهف مدعأو - ملعي ملع نزوب مدعي
 «كلاح ءافصو كرسيو كانغ مايأ ةدوملا كرطاشي ىذلا وه كقيدص نأ نظت ال : ىنعملا
 كدي تاذ قيضو كتجاحو كرقف مايأ ككراشيو كب ذولي ىذلا وه قحلا قيدصلا امنإف
 . كيلع تاثداحلا بلأتو

 لوعفم ؛ىلوملا» هيف رتتسم ريمض هلعافو اهب موزجم عراضم «ددعت» ةيهان «الف» : بارعإلا
 ككيرشب قلعتم رورجمو راج «ىنغلا ىف» هيلإ فاضم فاكلاو ناث لوعفم «ككيرش» لوأ
 ىف» هيلإ فاضم فاكلاو ربخ «كيرش» ادتبم «ىلوملا» ةفاك امو كاردتسا فرح ءامنكلو»
 .كيرشب قلعتم رورجممو راج ؟مدعلا
 نظلا - ىنعمب ؛دع» نم عراضملا لمعتسا ثيح ؟«ككيرش ىلوملا ددعت الف» ىف :دهاشلا
 . ؛ككيرش» :ىناثلاو «ىلوملا» امهدحأ :نيلوعفم هب بصنو
 ليقع نباو 2774/١ ماشه نبا 78ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىف هركذ اضيأو 7 ص ىطويسلاو لهالل/١ ىنومنشالا «دواقو «ىبودنسلا ١/*"25,
 8/١ ١. عماوهلا عمه

 . (باسللا) 1 ىفو .جاءب فروا 2



 تيرد» كلوقك ءابلاب ةادعم لمعتست ام رثكأو «ملع ىنعمب (ىرد) لاق مل

 هلوقك ءابلاب ناث ىلإو اهسفنب دحاو ىلإ تدعت لقنلا ةزمهه هيلع تلخد اذإف «هب

 .204 هب مكاردأ الو 9 ىلاعت

 اذإ «ديصلا بئذلا ىرد» :لاقي دحاو ىلإ تدعت لَم ىنعمب تناك نإف
 .©0(هسرتفيل) هل ىفختسا

 دابع مه نيذلا ةَكئالَمْلا اولعَجو » ىلاعت هلوقك (ذقتعاك ْذَّللا لَمجو) لاق مث
 و دجوأ ىنعمب تناك نإو «2'”ىتاتسف رّيص ىنعمب تناك نا "اذن نمحرلا

 » :مهلوقك "(بجوأ) ىنعمب وأ *”«روثلاو تاَمّلُظلا لعجو » :ىلاعت
 تدعت «ضعب ىلع ""”(عاتملا)» ضعب تلعج» مهلوقك ىقلأ ىنعمب وأ ««اذك لماعلل
 .ةبراقملا لاعفأ ىف تمدقت دقف لعفلا ىف ف عورشلل تناك نإو ءدحاو ىلإ

 :هلوقك رمألا "(ظفلب) الإ لمعتست الو نظ ىنعمب (به) :لاق مث

 «؟كلاه ارم ىنبهف الإو دلاخ ابأ ىنرجأ تلق

 )١( سنوي ةروس ١5.

 .(هديصيل) ب ىفو ج ءأ (؟)

 ١9. فرخزلا ةروس (©)

 اربخو أدتبم اهب بصنا اضيأ اريصك ىتلاو ... :كلام نبا لوق دنع (5)
 .(بجو) أو ج ءب فق ١ ماعنألا ةروس (0)

 . (ىعاتم) أ ىفو ج ءب ففز

 .(ةغيصب) ج ءأ ىفو ءب (8)

 .براقتملا نم وهو .ىلولسلا مامه نبا :هلئاق ()

 كلذ مزال هنم ديرأ مث هلصأ اذه ءهيمحتو هنع عفدت اراج كل ىنذختا «ىنرجأ» :حرشلا

 ىنددعا :ىأ «ىنبه» «كلام ابأ» هناكم ىوري «دلاخ ايأ» ةيامحاو عافدلاو ثايغلا وهو

 . ىتبسحاو

 .نيكلاهلا نم لجر ىنأ نظف لعفت مل نإف ءدلاخ ابأ اي ىنثغأ :تلقف : ىنعملا
 ةياقولل نونلاو هيف رتتسم ريمض هلعافو رمأ لعف «ىنرجأ» لعافو لعف «تلقف» :بارعإلا

 ةيطرش نإ «الإو» هيلإ فاضم «كلام» فوذحم ءادن فرحب ىدانم «ابأ» لوعفم ءايلاو

 ال نإو :هريدقتو مالكلا نم هلبق ام هيلع لدي فوذحم طرشلا لعفو «ةيفانلا ال ىف ةمغدم

 هيف رتتسم ريمض هلعافو رمأ لعف به طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا «ىنبهف» الثم لعفت
 2 .ئرمال تعن «اكلاه» ناث لوعفم «أرما» لوأ لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو

 همهاأ/



 لقتنا مث تفرصتو دحاو ىلإ تدعت "0(هوحنو) باسحلا تسلغت نم ارمأ تناك نإف

 :لاقف رييصت ىلع لد اه. وهو «ىناثلا مسقلا ىلإ

 اريَخو (دتبم بصنا اهب اًضيأ ٠ اريصك ىتلاو .....
 لعجو راصأو ريصك ليوحت ىلع لد ام وهو «رّيص» لثم ىتلا لاعفالاو : ىأ

 . ىنتلعج :ىأ «كادف هللا ىتبهوا ىبارعألا نبا ىكح .باهوو الخّتو ذخّتاو دزو

 أ :لاق مث

 ىف ملعتو بهل "”(ظح) الو «قيلعتلاو ءاغلإلاب ةفرصتلا ةي ةيسبلقلا صتخت
 .(9(كلذلو) .ةيبلق تسيل ذإ «رييصتلا لاعفال الو "امه فيرصت) مدعل كلذ

 1 10ه 2 نم ام) :لاق

 اظفل لمعلا كرت قيلعتلاو ؛عتم ريخل نمو اظفل لمعلا 4 كرت : وه ءاغلإلاو

 ءاي امهدسحا نيلوعفم هب بصن دقو نظلا ىنعمب هيف «ْبه) نإ ةأرما ىنبسهقل ىف :دهاشلا -

 نيحيرص نيلوعفم ىلإ ىدعتن نأ ىنعملا اذهب «به» ىلع بلاغلاو: ةأرما» اهيناثو ملكتملا

 .٠ ,دهاشلا تيب ىف امك

 مزالم وه لب «عراضم الو ضام هنم ءىجي الف فرصتي ال دماج لعف ىنعما اذهب بهو
 مات افرصتم ناك - هل بوهوملا عفني :ي امب لضفتلا ىهو - ةبهلا نم ناك نإنف «رمألا ةغيصل

 . (قحسإ هل انيهوؤ) :: ىلاغت لاق .فرصتلا

 «ىبودنسلاو ء«"020 ١ ماشه نبا الة ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم ةركذ :هعضاوم

 .؟١/40 ليقع نباو 2187 /7 ىنغملا ىف ماشه نباو 2121/١ ىنومشالاو ءدوادو
 )١(  21.(هريغو) ب ىفو ج 1

 . (امهفيرصت) ب ىففو (اهفرصت) ب ىفو ج (©)



 . ىغلملا فالخب .لحملا ىف لماع قلعملاو :"”(مزال) قيلعتلاو ءزئاج ءاغلإلاف

 .هيف لاكشإ الف ءاغلإلاب ةيبلقلا لاعفألا هذه صاصتخا امأ

 وحن بولقلا لاعفأ نم نهريغ ماهفتسالا عم هيف نهكراشيف قيلعتلا امأو
 .امهانعمب امو «رصبأو لأس» كلذكو «ركفتو رظنو فرع»

 مّلعت اذك امزلأ دق ْبَه َرمألاو :هلوقو

 مدعل عراضم الو ضام امهب لمعتسي الف .رمألا ةغيص امزلأ امهنأ :ىتعي

 نكز هلام لك لعجا امهاوس نم ضاملا ريغلو ..... :هلوقو

 لمص لحس ياتو ب بها ' ىوس نم رمألاو عراضماك ىضاملا ريغ نأ : : ىلعي

 .ماكحألا نم ىضاملل مل املك ؛ ىلإ

 ادتبالا ىف ال ءاعلإلا زوجو :هلوقو

 هزاوج ناك املو ءزئاج لب بجاوب سيل ءاغلإلا نأ (ررَجو) هلوق نم مهف
 :روص ثالث لمشف (ادتبالا ىف ال) :لاق هرخأت وأ لعفلا طسوتب :اطورشم

 اهيف زوجي هذهف «تننظ مئاق ديز» وحن نيلوعفملا نع رمخأتي نأ :ىلوألا

 ظ . حجرأ ءاغلإلاو «لامعإلاو ءاغلإلا
 اهيف زوجي هذهف (مئاق تننظ دير) :وحن نيلوعفملا نيب طسوتي نأ : ةينافلا

 .ءاوسلا ىلع نارمألا

 . حجرأ لامعإلا : ليقو

 عنم نم افالح « حجرأ لامعإلاو «نارمألا اهيف زوجي هذهف (لضاف ديز تنئظ

 . ءاغلإلا

 .(بجاو) ب ىفو ج ء(١)

 ه4



 عنتمي هنأ نييرصبلا بهذمف .ءىش همدقتي يلو نيلوعفملا ىلع لعفلا مدقت نإف

 .(ادتبالا ىف ال) :هلوق موهفم وهو ءءاغلإلا

 مدقتملا ءاغلإ «7(حبقب) ةيوبيسس 0 :هحارش ىف لاقو عقب ليهستلا ىف م هزاجأ

 ديز تننظ ىتم» وحن ربخلا لومعم دعب هحبق ليلقتبو «مئاق ديز تننظ» وحن
 «مئاق هوبأ نظأ ديز» وحن ئف ءافلإلا هتجرد ىفو (”((مئاق)

 املقَت ام ءاغلإ مهوم ىف ادتبا مال وأ ناشلا ٌريمض وُناو 202:لاق مث

 بجو «مئاق دير تننظ» وحن مدقتملل ءاغلإلا مهوي ام درو اذإ هنأ : ىنعي

 : نيليوأت دحأ ىلع :هليوأت هءاغلإ عنم نم دنع

 لوعفملا ىه هدعب ةلمجلاو لوألا لوعفملا وه نوكيف نأشلا ريمض ةين :لوألا

 | .هلمع ىلع ايقاب لعفلا نوكي اذه ىلعو ىناثلا

 لعفلاو .«مئاق ديزل تننظ» ريدقتلا نوكيو «ةقلعملا ءادتبالا مال ةين : ىناثلاو

 :هلوق هيوبيس لمح اذه ىلعو «قلعم اذه ىلع

 (”ةبتتسم قحال ىْنأ لاخنإو 02 )0م.6....6.66 06.60

 .(حتفب) ب ىفو ج ءآ(9) ١ .الا١'نص ايهستل لا )١(

 . (امئاق) ب ىفو ج ءأ قفرشز

 اوتام ةسمخ هل ادالوأ اهب ىثري ةديصق نم - ىلذهلا بيؤذ وبأ :هلئاق تيب زجع (#4)

 .بصان شيعب مهدعب تربغف :هردصو .نوعاطلاب

 ؟تيقب» هناكم ىورو «نيرباغلا هنمو ؛تيقل ىنعمب - ةمجعملا نيغلاب - «تربغ» :حرشلا

 حصفألا ىلع ةزمهلا رسكب «لاخإ» ءبعتلا وهو - نيتحتسفب - بصنلا نم «بصان»و
 . قحتسم «عبتتسم» نظأ ىنعمب

 ٠ هيلإ فاضمو .لعفلاب قلعتم نامز فرظ «مهدعب» لعافو لعف «تربغف» :بارعإلا

 هلثم رورجم شيع ةفص «بصان» لعافلا ءات نم بصن لحم ىف فوذحمب قلعتم «شيعب»
 لعافلاو .اريدقت هدعب ءادتبالا مال دوجول اظفل لمعلا نع قلعم عوفرم .عراضم «لاخإو»

 رئتسم ريمض هيفو هربخ «قحال١ همسا ءايلاو لعفلاب هبشم فرح «ىنآ» انأ :ابوجو رتتسم
 رتتسم ريمض هيفو قحالل ةفص هلعج نم ىلوأ وهو نإل ناث ربصخ «عبتتسم» هلعاف وه

 نأ ةلمجو .لوعفم مسا هنوك ىلع لعاف بئانو .لعاف مسا هنوك ىلع .هلعاف انأ هريدقت
 . «لاخإ» ىلوعفم دسم تدس بصن لحم ىف اهربخو اهمساو

05٠ 



 .قحالل ىنأ :ريدقت ىلع رسكلاب

 .كلذ ليوأت ىلإ جتحي مل مدقتملا ءاغلإ زاجأ نمو

 تدتظ#ةوحن ىف ةقلعملا ماللا وأ نأشلا ريمصض ريدقتو :ليهستلا حرش ىف لاق

 00ه .ءاغلإلا نم ىلوأ «مث داق ديز

 ىلغ: كلذ مهوأ ام لمح ؛مئاق ديز تننظ ىتم» وحن ىفف ءاغلإلا عنم نمو

 ها اع :هلوقك اضيأ نيليوأتلا دحأ

 (”بّدآلا ةميشلا كالم تيأر ىَنأ هيمي 1

 : . ام يفت لبق قيلعتلا مِزَلاو :لاقف قيلعتلا ىلإ لقتنا مث

 «ةرمضملا ءادتبالا مالب «لاخإ» لعفلا قلع ثيح «قحال ىنأ لا خإو» ىف :دهاشلا -

 امك اهغذح دعب رسكلا ىقبو «لاجإ» تقلع ام دعب ماللا تفذحف - قحال ىنأ لصألاو

 0 .همكح ىقبو هظفل خسن ام رهف اهدوجو عم ناك

 عماوسلا عيش ف ىطوييسلاو فلولا بيسبللا ىنغم ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم

 1 . ١6/1

 .لا ص ليهستلا )١(

 ةيفاقلا بوصنم مامت ىبأ ةسامح ىف. عقوو «نييرازفلا ضعب هلئاق : ىنيعلا لاق :تيب زجع (؟)

 . «ايدألا»

 .طيسبلا نم وهو - ىقلخ نم راص ىتح تبدأ كاذك :هردصو

 ةراشإلا مساَو ريبعتلا اذه لثم ئف نسحألا وهو لثم ىنعمب مسا فاكلا «كاذك» :حرشلا ”

 كلذو تبدأ بيدانلا ٠ كلذ لثسم ابيدأت :مالكلا ريدقتو ءروكذملا ”لعفلا ٌرُدصم' هب داري

 :هلوق وهو . هل قباسلا تيبلا ىف هنع ربع ىذلا بيدأتلا

 ”بقللا ةأوسلاو هبقلأ الو 2320“ همركأل هيدانأ نيح هينكأ

 نيشلا رسكب «ةميشلا» ؛هعمجي امو ءىشلا. ماوق -, باتك ةنزب - اهحتفو ميملا رسكب رسكب «كالم»

 . ,: يا 1 ؟تدجو» «تيأر» ناكم ىوريو - ميش اهعمجو قلخلا. 9
 لئاضفلا ماوقو قالعألا سار "نأ .دقتعأ تبرعض .ىتج. بدألا كلذ لثم ابدأ تبدأ :ىنعملا .

 كب .بدألا وه

 :ريدقتلا «تيدأل اتلظم“ الوتفم قي انفولحختمب“ قلعت“: رورنجمو راج« كاذك» :بارعإلا“

 - لعاف تئان ءاتلاو لوهجملل ىنبم ضاسم لعف «تبدأ» تبدأ بيدأتلا اذه لثم ابيدأت



 . ءاغلإلا فالخب مزال قيلعتلا نأ (مِزتلاو) هلوق نم ملعف

 نَم مهل ام اونَظَو ) : ىلاعت هلوقك «ةيفانلا «ام» ::ةتس ىهو تاقلعملا ركذ مث

 . 0 ٠

 «ةيفانلا «الود "4 ًاليلَق الإ متنبأ نإ َنونُظَتو » :ىلاعت هلوقك اهمخأ «نإو»
 ةبراغملا اهدعي ملو «ديز موقي ال بسحألا جارسلا نبا ةلثمأ .نمو ٠ .ساحنلا اهركذ

 .تاقلعملا نم

 هجوألا رهظأ ىلع "74 هارتشا ِنْمَل ] اوُملَع دقلو ) وحنا '- ءادتبالا «مالود

 ْ | . ., :وجت :مسقلا ؟مالثو
 (؟يماهس 'شيطت ال اياثملا نإ ع تملع دقّلو

 فوذحمب قلعتم رورجمو راج ««ىقلخ نم) صقان ضام لعف «راص»# ةيئادتبا .«ىتح» ع
 ىف ةلمجلاو لعافو لعف «تيأر» اهمسا ءايلاو بصنو ديكوت فرح «ىنأ) مدقم راص ربخ

 «ةميشلا» أدتبم «كالم» راص مسا ردصم ليوأت ىف. هيلع تلخد امو نأو نأ ربح عفر لحم

 ها . ادتبملا ربخ «بدآلا هيلإ فاضم
 ول هنأل همدقت عم «تيأر١ ىغلأ هنأ هرهاظ نإف «بدألا ةميشلا كالم تيأر» ىف :دهاشلا

 نالوعفم امهنأ ىلع 6بدأآلا» و «كالم» بصنب ءابدألا ةميشلا كالم تيلر» لاقل هلمعأ
 طسوتلا عم هزاوج مدقتلا عم زئاج ءاغلإلاو ءاغلإلا ىلع وه :نويفوكلا لاقف امهعفر هنكلو
 ةردقم ءادتبالا مالو قيلعتلا باب نم وه لب .كلذك سيل :تويرصبلا لاقو ءرخاأتلاو

 :«كالم» ىلع لوخدلا
 ليقع نبا 2770 ١/ ماشه نبا « ١8ص مظانلا نبا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم
 ىف هركذ اضيأو « 57ص ىطويسلا ء١17٠ ١/ ىنومشألاو .47ص ىدوكملاو «: 0
 . ١67/١ عمهلا

 )١( ءارسإلا ةروس (0) .58 تلصف ةروس 617.

 ١١. 1 ةرقبلا ةروس (5)

 . .لماكلا نم ةليوط ةديصق نم - ىرماعلا ةعيبر نب ديبلل وه (5)
 ىمري ىمر نزوب ىنمي ىنم نم ةلوعفم ىنعمب ةليعف اهلصأو .توملا :ةينملا ؟ىتينم» :حرشلا
 ىمرملا بيصت لب بيخت ال «شيطت ال» امسا تراص دق اهنأل ءاتلا اهتقيلحو .ردق هانعمو -

 . .مهس عمجا : : ماهسلا «اهماهس# امئاد

 دحأ هنم تلفي ال ناسنإ لكب لزان توملا نأل ءامتح توملا ىقالأس ىتنأ نقوم ىنإ : ىنعلا

 < لعافو ضام لعف ؛تملع» قيقحت فرح دق مسقلل ةثطوم ماللا «دقلو» :بيرإلا

 ةهدك



 مأ بيِرََأ يِردَأ نإو ) وحن فرحلاب اهفتسالاو مسقلا مال مهضعب دعي مل و ظ

 . 294 اباذع دّشَأ انيأ نملعتلو 8# وحن مسالابو 204 نودعوت ام ديعب

 مهيأ مالغ تملع» وحن كلذ ىف هلكم ماهفتسالا مسا ىلإ فاضأو

 ””«كدنع

 ينل ىف لماع هنا امل عيشوم ىف قمل دعي ةالا  عضاب

 -«؟ورمع

 ليحتسم هنأل ءماهفتسالا هب دارملا سيلو .ماهفتسالا هتروص مالك اذه :تلق

 نيذه نم كدنع وه ىذلا تملع ىنعملا امنإو «هملعي هنأ ربخأ امع ماهفتسالا

 نونب هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم عراضم لعف ىنأتو مسقلا باوج ىف ةعقاو ماللا «نيتأتل» -

 ملكتملا ءايو «ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف «ىتينم» ةليقثلا ديكوتلا

 بصنو ديكوت فرح «نإ» مسقلا باوج بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو .هيلإ فاضم
 ىفن فرح («ال» رذعتلا اهروهظ نم عنم فلآلا ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم نإ مسا ءايانملا»

 هيلإ فاضم ةبئاغلا ريمضو لعاف «اهماهس» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «شيطت»
 .نإ ربخ عفر لحم ىف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو
 ىأ لمعلا نع تملع تقلع ءادتبالا مال نأ ىلع «ىتينم ىنيتأتل تملع» ىف :دهاشلا

 ام لمعي نأ حصي ال مالكلا ردص هلام نآل ؛هظفل ىف لمعلاو هدعب امب لاصتالا نم هتعنم

 ىطويسلاو « 47ص ىدوكملاو ,«87ص مظانلا نبا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىف هركذ اضيأو ١64/١. ماشه نباو 155/١« عماوهلا عمه ىف هركذ اضيأو «4 ص

 ىف ىنومشالاو «77/8ص بهذلا روذشو 750”7ص ىدنلا رطقو .5ال /7 بيبللا ىنغم

 . 455ص ١ج هيوبيسو «بدالا ةنازخ نم ا/١١ مقر دهاشلاو ء١/71١ ةيفلألل هحرش

 )١( ءايبنألا ةروس 8 ٠١.

 .الا هط ةروس قفقز

 .ةركذتلا ىف ىلع وبا كلذ ركذ «مكل ةنتف هلعل ىردأ نإو» :وحن لعل اضيأ تاقلعملا نم) (©)

 :هلوقك ةيطرشلا ولو
 رفو هل ناك لاملا ءارث دارأ امتاح نأ ول ماوقألا ملع دقو

 ©. . .ةبراغملا نم ةعامج كلذ ركذ «مئاقل اديز نإ تملع» :وحن ماللا اهربخ ىف ىتلا نإو

 151/١. ىنومشأ ها
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 ورمع مأ مث ديزأ تملع دق :تلق اذإ كنأ امك) :هصن ام'”هيوبيس لاق

 .ها (مث امهيأ تملع دق كنأ ربخت نأ تدرأو

 «فاضم فذح ىلع مالكلا اذه نأ :نيرخأتملا ضعب نع نييولشلا ىكحو

 . هئارقأ ضعب ىف هاريو هب ىتفي ناكو «مالكلا انه باوج تملع دارملا نأو

 :ماسقأ ةثالث برعلا مالك نأ م

 «هزاوج ىلع اوعمجأ «موقت نأ نظأد» وحن ىنعملل ظفللا ةبلغ :ىناثلاو

 ١ دنسملاو دنسملا ىلع «موقت نأ» لامتشال ءدنحاو ىنعملاو «كمايق.نظأ» رثكألا عنمو

 ' , .#كمايق» فالخب هيلإ

 ناك نإو ىنعملا بناج اهيف بلغو ءانتلآسم وحن ظفلل ىنعملا ةبلغ :ثلاثلاو

 .اماهفتسا ظفللا

 :هلوقو

 ةمزتلم دحاول يدع يطوق ممل

 دقو «نيلوعفم ىلإ ةيداعنملا ىهو ةيربخلا بسنلاب اهقلعت «ملغ# ىف لصألا

 مكجرخأةللاو) :: :ىلاعت هلوقك .دحاو ىلإ ىدعتتف درفملاب .ةقلعتم نافرعلا ىنعمب درت
 . 94 ايش نوملعت ال مُكتاهمُأ نوط نم

 . "96نينثا7 ىلإ ةيدعتملا ىهف ربخلا عوقو ىف ددرتلل تناك نإف «نظد امأو

 تننظ» كلوقك دحاو ىلإ تدعت ةمهتلل تناك نإو . .نيقيلل تلمعتسا نإ كلذكو

 . 90 نينضب بِيَْلا ىلع وه امو ظدنمو «هتمهتأ: :ىأ «لاملا ىلع اديز

 . كلذ ىلع هبني ملو (9مّْلعلا نم تناك اذإ ةمزال (”(ملع) درت دق :تلق نإف

 )١( ج١٠ ص202022 .35١ ) )5لحتلا ةروس 98.

  )7.(نيلوعفم) ب ىفو ج ءآ :

 )( ريوكتلا ةروس 75.:

 ...(ةملع) ! ىفو ج ءب (0)

 .: ايلعلا هتقش تقشنا اذإ (0)
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 ملعل» انه هلوقبو «(بلقلا لعفب بصنا) بابلا لوأ هلوقب هج رحخأ دق :تلق

 .«ناَقرع

 .نظو ملع ديق امك بابلا لاعفأ رئاس ديقي نأ ىغبني دي ناك :تلق نإف

 هانم نوكي ىتح لمعي ال مهري نإ «نظو ملع» لصال ناك :تلق

 .امهدييقتب ىفتكا

 وأ رصبأ ىنعمب «ىأر» وحن (بَلَقلا لعفب بصنا) :هلوق نم جرخ دقف اضيأو

 .ىبلق ريغ ىنعم ىلع لدي امم كلذ ريغو بسحأ راص ىنعمب بسحو
 :لاق مث

 ىَمتلا لبق نم نيلوعفم بلاط  املّملام منا اًيؤرلا ىأرلو
 .هردصم ىلإ هتفاضإب لعفلا ديقف .ةيملحلا ىأر ردصم ايؤرلا

 اهنأ ىف اهلثم اهنوكل ملعك نيلوعفم ىلإ ىدعتت ةيملحلا «ىأر» نأ :

 ىلإ اهيدعت عنم نمل افالخ 27م ارمَح رصعأ ينارأ يّنِإ 9 :هنمو نطابلا نسحلاب كاردإ
 :هلوق ىف ةفرعم هعوقو هدريو الاح نيبوصنملا ىناث لعجو «نينثا

 (”الارخمنا لزخناو ليلا ىَقاَجَت ام اَذإ ىَّتح ىَنَقْفَر مهارأ

 7ك فسوي ةروس )١(

 اوقحلو هوقراف هموق نم ةعامج اهيف ركذي ةديصق نم .ىلهابلا رمحأ نب ورمعل :وه ()

 .رفاولا نم وهو .امانم مهاري راصف ماشلاب

 نولحتريو ةلمج نولزني ةعامجلا :ةقفرلاو :قيفر عمج - ءارلا رسكب «ىتقفر» :حرشلا
 ءاخ هتدامو عطقلا وهو - لزخلا نم - عطقنا «لزخنا» عفتراو ىوطنا» :؟ىفاجت» .ةلمج

 .مالو ناتمجعم ىازو

 . ءالؤه رمأ نم امهب ناك ام نايبو روهظلا نع ناتيانك «الازخنا لزخناو ليللا قفاجت»

 .اًئيش ىرأ ال - تظقيتساو ليللا لاز اذإ ىتح ءامانم ىعم نيعمتجم ءالؤه ىرأ :ىنعملا

 ريمضلاو ءانأ :هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف ؛مهارأ) :بارعإلا

 صام لعف «ىفاجت» ةدئاز «ام» ةيفرظ «اذإ» ةيئادتبا «ىتح» ناث لوعفم «ىتقفر» لوأ لوعفم

 .ةيردصملا ىلع بوصنم «الازخنا» ىفاجت ىلع فطع «لزخناو» لعاف «ليللا»

 امهدحأ نيلوعفم نم - ايؤرلا سم - ؟ىرأ» لمس ةيدح ةيتقفر هكارأا ىف .دهاشلا
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 ةينافرعلا ملع ىلع لاحأ هنأ دقتعي الئل نّيلوعفم بلاط»:هلوقب ملع ديق امنإو
 .بستنا وه (ىمتناو) «هتبسن (ايمن هيبأ ىلإ لاجرلا تيمن) :لاقيو

 ردصم لمعتست ايؤرلا نآل «دارملا ىلع صنب (ايؤّرلا ئأر) هلوق سيلو :ليق
 . '9ةيملحلل اردصم اهلامعتسا روهشملا نكلو ( ةيظقي وأ تناك ةيملح اقلطم ىأرل

 لوعفم وأ ِنْيلوعفم طوقس ليل الب انه رج الو :لاق مث

 5 ليلدل ٠ فذح :راصتخخالاف :راصتقاو ءراصتخا : نايرض ؟”(انه) .فذحلا

 : لجلد ريخل فذح :راصتقالاو

  بسحكو ىلع راع ْمُهبْح ىرت ...٠ نم أب مآ باتك اىأب
 نباو 0 ماشه' نباو 47ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارتش' نم ةركذ :هعضاوم -

 عمهلا ىف ىطويسلاو ليني ينوسمشألاو 48ص يدوكملاو «ىبودنسلاو قيد ليقع

 ْ . ١٠6١/١

 )١( ئىنومشالا عجار /.

 .جاوب قفز

 نم وهو ل لوسرلا لآ اهيف حده ةيمشاه ةديصنق نم ءىدسألا دير نب تيمكلل :وه (0)

 . ليوطلا
 ةفينح وبأ ىأر لوقت 7 نأ لثم «داقتعالا ىنعمب ىأرلا نم انهه ىآر «مهبح ىرت» :حرشلا

 ةلصخ لك :راعلا «اراع»  ,ءفلكتلا نم.ءىشب ةيملعلا ىأر نوكت نأ نكميو ءاذك لح.

 .نابسحلا نم «نظت :ىأ «بسحت» ةمذمو بيع اهببسب كقحلي

 دشرتست ةئس ةيأب مآ ؟دنتست باتك ىأ ىلع «تيببلا لهأ بح ىلع بيعت نم اي : ىنعملا

 . كلذ ىف

 راج «ةيأب) ةفطاع «مأ» هيلإ فاضم «باتك» ىرتب قلعتم رورجمو راج «ىأب» :بارعإلا
 هيف رئتسم هلعافو عراضم لعف «ىرت» هيلإ فاضم («ةنسا لوالا ىلع فوطعم رورجمو

 راعب قلعتم رورجمو راج «ىلع» ناث لوعفم «!راع» هيلإ فاضم مهو لوأ لوعفم «مهبح#
 «قباسلا مالكلا امهيلع لدي نافوذحم هالوعفمو «هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف «بسحتو»

 . .ىلع اراع مهبح بسحتو ريدقتلاو

 :ريدقعلا و .امهيلع مالكلا قباس ةلالدل نيلوعفملا فذح ثيح «بسحت» ىف :دهاشلا

 ...ىلع اراع مهبح بسحت

 قلاب كو ىلا 6



 مهانآ امب َنوُلْحَبي نيذلا نبسَحَي الو» ىلاعت هلوق ءاراصتخا لوألا فذح نمو
 .مهل اريخ وه هب نولخبي ام : ىأ 20 اريح وه هلضف نم هللا

 :ةرتنع لوق اراصتخا ىناثلا فذح نمو

 ("”هركملا بحملا ةلزنمب ىنم ١ هريغ ىَنْظَت الف تْلرَت دقلو
 . 2(ىنم) اًعقاو هريغ ىنظت الف :ىأ

 سيلو "”(راصقخا امهدحأ فذح «(نيبولشلا خيش) 29نوكلم نبا عنمو
 3فز

 ىنومشاألاو .,222/ ليقع نبو ةضفرفم ماشه نبا ةيفلآلا حارش نم هركذ :هعضاوم -

 . 0/١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذو 2« 58ص ىدوكملاو «دوادو «ىبودتسلاو 252/

 )١( نارمع لآ 186٠.
 . لماكلا نم وهو - ةروهشملا هتقلعم نم ىسبعلا دادش نب ةرتنع : هلئاق ()

 هنكلو «سايقلا وهو «بحأ نم لوعقم مسا - بوبحملا ىنعمب - ءاحلا حتفي «بحملا» : حرشلا

 لعفلا اورجه مهنأ عم ءبيبح وأ بوبحم لوعفملا مسا لاقي نأ رثكألاو ءلامعتسالا ىف ليلق

 .ماركإلا نم لوعفملا ةغيص ىلع «مركملا» .ىئالثلا
 .اعقاو كلذ ريغ ىنظت الف مركملا بوبحملا ءىشلا ةلزنم ىنم ةبوبحملا اهتيأ تلزن دقل هللاو : ىنعملا

 ةيهان «الف» لعافو لعف «تلزن» قيقحت فرح دقو ديكأتلل ماللاو مسقلل واولا «دقلو» : بارعإلا

 يناثلا لوعفملاو لوأ لوعفم «هريغ» لعاف ةبطاخملا ءايو نونلا فذحب موزجم عراضم لعف «ىنظت»

 «مركملا» هيلإ فاضم «بحللا» هلثم «ةلزنمب» «تلزن» هلوقب قلعتم رورجمو راج «ىنم» فوذحم

 .هل ةفص
 هريغ ىنظت الف ريدقتلاو ءاراصتخا ىناثلا لوعفملا فذح ثيح «هريغ ىنظت الف» ىف :دهاشلا

 .نوكلم نبال افالخ ةاحتلا روهمج دنع زئاج وهو اعقاو
 ىنومشالاو 2100/١ ليقع نبا 774/١« ماشه نبا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ١ج عماوهلا عمه ىف هركذ اضيأو «4 4ص ىطويسلاو «ىبودتسلاو ؛8ص ىدوكملا 90١

 .57/5١١؟ صئاصخلاو ٠٠١ دهاشلا بدالا ةنازخو ءدوادو ء167٠ص

 .ج اب فرفإ

 ىوحن ذاتسأ :ريبزلا نبا لاق ؛ىليبشألا ىمرضفخلا نوكلم نبا ءدمحم نب ميهاربإ قحسإ وبأ وه (5)
 .نيبولشلاو فورخ نبا هنع ىورو دمحم نب ناورم ىبأو حيرش نسسحلا ىبأ نع ىور .ليلج

 نينامثو عبرأ ةئنس تام .كلذ ريغو «ىرميصلا ةرصيت ىلع تكتلاو ءةسامحلا حرش فلأو

 .ةرجهلا نم ةثامسمخو

.1)0( 
 ا .ناك باب ىلع اسايق )١(

 :نيرمأب مهيآر ىلع اولدتساو - ديدسلا ىأرلا وهو - نييوحنلا روهمج ىأر وه فذحلا راوج (0)

 فذحلا عنتما كلذلف ثدحلاك اهربخو لعافلاك ناك عوفرم نأ نوكلم نبا ىلع در وه لوالا

 .فرصتب ١67/١ ىطويسلا ها .عامسلا دورو :ىناثلا . كانه
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 .ربخو أدتبم امهلصأ نأل ءزوجي الف راصتقا .امهدحأ فذح امأو

 لاق هب زاوجلاو '''عنم لا بهاذم ىلع اراصتقا اعم امهفذح ىف فلتخاو
 اهانعم ىف امو (تملع) ىف عنملاو ءاهانعم ىف امو ( (تننظ) ىف ة "7زاوجلاو 0 ريكألا

 ا بهذم وهو

 © سام © ساه ل

 نم ناسنإلا ولي ال ذإ «نظأ» ىلع كراصتقاك ءزجي مل ةدئا اهييسب لصحت نير

 هيوبيس ىلإ هبسنو باتكلا اذه ريغ ىف فنصملا رايتس اذهو ملع نم الو ام نظ

 انه همالك رهاظو نيبولشلاو '”رهاط نباو فورخ نياك مالك ىردي نم نيقفحلاو

 . عنملا قالطإ

 كا : :لاق مث
 5 مم 0 م ىلا عب يي 50 8م ش

 ١  لصفتي ملو هب امهفتسم 2 ىلو نإ؟لؤقت» لعجا نظتكو
 وهو درفم امإ هلوعفمو .دحاو لوعفم ىلإ ىدعتي امم هعورفو لوقلا نأ ملعا

 هيلث وحن "”ظفللا درجم هب دارمو اارعش ش تلق» وحن ةلمج هانعم درفم :ناعون

 ولخي ال ذإ ةدئافلا مدعل .نيققحملاو هيوبيسل كلام نبا هبسنو ىمرجلاو شفخأالا هيلعو )١(
 . عمه ها ليمأ هيلإو ام ملعو ام نظ نم ذاسنإلا

 وهف بيغلا ملع هدنعأ» :ىلاعت هلوقل روسفصع نبا هححصو .. . نييوحنلا رثكأ هيلعو )0

 عمه - ها .ملعي :ىأ «ىري
 نظلا نم ولخي دق ناسنإلاو ىناثلا نود لوألا ىف ةدئافلا لوم لدتساو: ملعألا بتهذم (*)

 ١67/١. غمه ها ملع نم ولخي الو

 ش .سيردإ نب ءالعلا وبأ هيلع (5)

 ةلاحو لوألا ىلع عمسي ةلالدل ذ .نيلدل فذحلا نم مهضعب هلعجو اقح هعومسم نظي :ىأ (0)

 عمسي نم ىنعملاو 1١ ٠٠ مقر ىناديملل لاثمالا عمجم ىف دروو .ىناشلا ىلع بطاختلا

 .ها هوركملا مهيلع هسفن ىف عقي مهبياعمو سانلا رابخأ

 روهشم - ىوحن :ريبزلا نبا لاق . ىليبشاألا ىراصنالا رهاط نب دمحأ نب دمحم وهو (1)

 ةروهشم ةنودم ررط باتكلا ىلع هلو «هنود امف باتكلا سيردتب رهتسشا عراب ظفاح

 قذحلاب اهيف افوصوم ةيبرعلا ىف هيلإ لحري ناكو هحرش ىف فورخ نبا هذيملت اهدمتعا
 رشع ىف تامو ةيليبشأ ىف دلوو نيرخأتملا ةمئأو نييوحتلا قاذح نم ناكو .لبلاو

 : .ةثئامسمخو نينامثلا

 . ظفللا درجنم هب داري ادرفم ىأ (0
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 نكد



 «0«لعافلل اينبم» لاقي ناك ولو ءمسالا اذه هيلع قلطي :ىأ 274 ميهاربإ هل لاقي 7

 بحاصو فورخ - نبا هزاجأ نممنو .عونلا اذه عنم نمل افالخ . ميهاربإ بصنل

 , 2فاشكلا

 نظلا ىرجم ىرجني دقو «هلوعفم عضوم ىف نوكيو هب ىكحيف ةلمج امإو

 .باطخلا ءاتب اردصم نوكي نأ :ىناثلاو «عراضملا ظفلب نوكي نأ :لوألا

 ماهفتسالا نيبو هنيب لصفي الأ :عبارلاو ءماهفتسا دعب نوكي نأ :ثلاثلاو

 . لمع وأ فرظك وأ فرَظ ريغب :هلوقب اهنيب : ءايشأ ةثالث ريغب

 وحن رورجملا وه فرظلا هبشو ”(امئاق) اديز :لوقت (كدنعا) وحن فرظلاف
 .(اسلاج ارمع لوقت رادلا ىفأ)

 0 0 وقت الاهجأ
 .لمتحي تلصق ىذ ضعبب نإو :لاق اذهلو «رفتخم , ةثالغلا هذهب لصفلاف

 .ةياكحلا تنيعت طورشلا هذه نم طرش دقف نإف

 نيلوألا نيطرشلا ىلع صني مل :تلق نإف

 5١ ءايبنألا ةروس )١(

 .«لعافلا ىمسمل ج ىفو ب 3(

 .هتمجرت تمدقتو ءىرشخمزلا وه ("”)

 .«اميقم) ج ءب ىفو ل (8)

 .نميلا لهأ

 .رفاولا نم - انيلهاجتم مأ كيبأ ورمعل : : هزحعو

 عمج .«اماونأ» هناكم ىوريو لهاج عمج عمج - ءاهلا ديدشتو ميجلا مضب ذب «الاهجأ» :حرشلا

 .هللكي ىبنلا دادجأ نم :ىؤلو ءاشيرق مهب دارأ «ىؤل ىنب» ءنظت ىنعمب «لوقت» . مئان

 : لهاجتملا 'انيلهاجتم» «نيميو مسق «كيبأ رمعل» ىشحولا روثلا وهو «ىأل» ريغصت وهو
 نووري «اماونأ» تيبلا ردص ىف اوور نيذلاو - لهج هب سيلو هفلكتيو لهجلا عنصتي ىذلا
 ا : موانتملاو ؟نيمواتتما انهم

 دب لمعلا كسي اع لفاش ري حئاحلا دورس نيردقم رسألا ةقيتسي نيلع مهل أ

 ؟مهسفنأ ىف مهل برامل ةلفغلا نوفلكتيو لهجلا نوعنصتي مهنكلو
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 .لاثملاب امهيلع هبن :تلق

 ورمع ديزل لوقت ن1) وحن ماللاب ىدسعتي الآ وهو .هرخآ اطرش :ىليهسلا دارو

 .ةياكحلا متحتتف (قلطنم

 هب ادوصقم نوكي نأب هحرش ىفو ''”رضاح نوكي نأ :ليهسستلا ىف دارو

 .رظن هيفو هريغ طرتشي د ملو .0(لبقتسملا هب ادوصقم بصني ال اذه ىلعف) لاخلا

 ؟زئاج مأ بجاو ةروكذملا طورشلاب "”(نظلا لمع) لوقلا لامعإ :تلق نإف

 . ةزئاج ةياكحلباو .زئاج لب :تلِق

 راص وأ هانعم ىلع قاب وه ''”(لهف) نظلا لمع لوسقلا لمع اذإ :تلق نإف

 | . ؟نظلا ىنعمب

 .نظلا ىنعم نمضم هنأ رهاظلاو «فالخ هيف :تلق

 00 و هيما راسا نع : لاق مث ش
 «اًقفشم اذ لق» وحن مّيَلس دنع  اًقلطم نظك لوقلا ىرجأو

 نم طرش الب ىأ ءاقلطم لمعلا ىف نظلا ىرجسم لوقلا ءارجإ ميلَسم ةغل
 .(اقفشم اذ لقو امئاق اديز تلق) :نولوقيف "”هيوبيس اهاكح «ةروكذملا طورشلا

 هلعافو عراضم لعف «لوقت» مدقم ناث لوعفم الاهج ماهفتسالل ةزمهلا «الاهجأ» :بارعإلا -

 «رمع» ءادتبالا مال ماللا ؟رمعل» هيلإ فاضم ؟ىؤل» لوأ لوعضم «ىنب# هيف رتتسم ريمض
 «انيلهاجتم» ةفطاع «مأ» هيلإ فاضم فاكلاو هيلإ فاضم «كيبأ» فوذحم رينخلاو أدتبم

 .«الاهج» هلوق ىلع فوطعم
 :نيلوعفم بصنف «نظت» لمع لوقت لمعأ ثيح «ىؤل ىنب لوقت الاهجأ» ىف :دهاشلا
 ةزمهلا ىهو - ماهفتسالا ةادآ نيب لصف هنأ عم «ىؤل ىنب» ىناثلاو ءالاهج» امهدحا
 .لعفلا لومعم هنأل «لامعإلا عنمي ال لصتلا اذهو «الاهج» وهو - لصافب .لعفلاو

 ليقع نباو ماشه نباو 2.858 ص مظانلا نبا :ةيفلألا خارنش نم هركذ :هعضاوم

 ىطويسلاو «ىوانهطصألا و.ءىبودنسلاو «48 ىدوكملاو ءدوادو ء17547/1 ىنومشألاو ١/2648,

 . 77ص ١ج هيوبيسو ءبدالا ةنازخ نم ١7 مقر دهاشلاو. 167/١ (عمهلا ىف هركذو -40ص
 )١(.التسهيل :.7/4ص ٠

 .ج ب قفرفإ

 1 : .(رهف» ج ىفو ب أ (5)

 قثوي برعلا نم .اسان نأ ةرم ريغ هنع هتلأسو باطخلا وبأ معزو# .: ؟؟نض.١ج هيوبيس لاق )(

 .ها «تنئظ لثم عمجأ تلق باب نولعجي.ميلس ونب مهو مهتيبرعب

 نول



 ىراو ملعأ

 امّلعأو ىرآ اراص اًذِإ ادع 01املَع امو ىأر ةئالّن ىلإ

 ىلإ ""اهلوخد لبق) نيتيدعتملا (ىأرو ملع) ىلع ةيدعتلا ةزمه تلخد اذإ

 . ةثالث ىلإ نييدعتم اهلوخدب اراص نيلوعفم

 (ديز تملعأ) لوقتف ةزمهلا لوخد لبق اناك ناذللا امه :ثلاغلاو ىناثلاو
 . «الضاف ًرمغ (ديز (2(تيرأ)» و (الضاف ارمع

 :لاق مث
 ري 3 2 هام يام 2

 اقّقح اضيأ ثلاثلاو ناثلل  اًقلطم تْملَع ئلوعفملامو

 زاوج نم (تملع) ىلوعفمل ام ماكحألا نم ثلاثلاو ىناثلا لوعفملل : ىنعي

 نملو «قيلعتلاو ءاغلإلا عنم نمل افالخ قيلعتلاو ءاغلإلاك كلذ ريغو ءاراصتقا

 لوق زاوجلا ىلع ليلدلاو . لعافلل ىنب نإ "ال لوعفملل لعفلا ىنب نإ امهزاجأ

 مكتبي » :ىلاعت هلوقو 2”(مكرباكأ عم هللا انمّلعأ ةكربلا) هتيبرعب قثوي نم ضعب

 .ملعي ىنعمب وهو ْئبني قلعف 70 ديدج قل يف مكن قزم لع مذ

 هفذح زوجيو «هؤاغلإ الو هنع لعفلا قيلعت زوجي الف لوألا لوعفملا امأو

 .زاوجلا حيحصلاو هيلع راصتقالاو .هفذح فورخ نبا عنمو اراصتخاو اراصتقا

 .ب ل ()

 .«تيأر» أ ىفو ج ءب (0)

 .ىنعملا ميقتسيل ةزمهلا فذح ىضتقي قايسلاو «الإ» لصألا ىف (”)

 اناك ناذللا امهو ربخلا عضوم ىف فرظ «مكرباكأ عمو» ءادتبم «ةكربلاو» لوأ لوعفم ان (:)

 .«مكرباكأ عم ةكربلا هللا انملعأ» لصألاو «نيلوعفم

 ىف «ديدج قلخ ىفل مكنإ» ةلمجو .لوأ لوعفم «مك» عراضم لعف «ئبني» ءال أبس ةروس (4)
 كلذلو «ماللاب اهنع لعفلا قلع دقو ئبنيل ثلاثلاو ىناثلا لوعفملا دسم تدس بصن لحم

 .نإ ترسك
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 ع« ماا سم هسا ْ 6“ 2
 الصوت هب نينثالف زمه الب دحاول ايدعت نإو

 نايدعتي رصبأ ىنعمب ىأرو «فرع ىنعمب ملع نأ «قبانسلا٠بابلا "ىف مادقت دق
 (ديز تملعأ» وجن نينثا ىلإ اهب ايدعت ةيدعتلا ةزمه :اهيلع تليخد اذإف .ءدحاو ىلإ
 ةينافرعلا ملع لقن ظفحي مل هنأ نييوحنلا ضعب ركذو (لالهلا مدير تيرأ) و (ارمع

 ملع لقن ظفحي مل هنأ امك 04 اهلك ءامسألا مدآ ملعوظ وحن فيعضتلاب الإ

 . ةزمهلاب الإ نينثا ىلإ ةيدعتملا

 تبثي مل نإف «ةزمهلاب ةينافرعلا ملع لقن زاوج ىلع صن فنصملا مالكو

 .سايقلا قيرطب وهف هعامس

 مزاللا ىف سايق ةزمهلاب ()(ىدعتلا) نأ هيوبيس بهذم رهاظ :تلق نإف

 . حيحصلا وهو ىدعتملا ىف عامس

 ىدعتملا ىف سايق كلذ نأ ليهستلا حرش ىف "”(فنصلا) مالك رهاظ :تلق

 1 .اضيأ دحاو ىلإ

 ةفئاط بهذم اذهو (ارمع اديز تبرضاب) هموزلو لعفلا ىددعت باب ىف لثمو
 مزاللا ىف اقلطم سايق ةزمهلاب '”(ىدعتلا) نأ ىلإ شفخألا بهذو .نييوحنلا نم
 هنأ ىلإ موق بهذو (ىطعأ) باب ريغ نم نينثا ىلإ ىدسعتملاو .دحاو ىلإ ىدعتملاو
 .بهاذم ةعبرأ هذهف .اقلطم عامس

 نم اودعف فيعضتلاب - ةثالث ىلإ (ملع) ىدعت : طعم نباو ”ىريرحلا ركذو

 .ملع بابلا اذه لاعفأ

 )١( ةرقبلا ةروس 5١.

 . «ىدغتملا» ج ىفو ب ل(

 .«فلؤملا» أ ىفو جاب فرشز

 . ؟ىدعتملا» ج ىفو ب . (5)

 ةمئا دحأ ناك .ةروهشملا تاماقملا بحاص .ىرصببلا ىريرحلا مساقلا دمحم وبأ :وه (6)

 ةنسح تافئصم هلو ةيبرعلا رارسأب هملعو هتدام ةرازغ ىلع لدت هتاماقمو .ةغللا ىف هرصع
 .نسح رعش هلو .وحنلا ىف بارعإلا ةحلمو .صاوخلا ماهوأ ىف صارغلا ةرد :اهنم
 1 .ه5١0 ةنس ىفوتو

 كنوز



 رهاظ وهو ىدعتملاو مزاللا ىف عامس (7(فيعضتلاب) ىدعتلا نأ حيحصلاو

 :لاق مث ©”هيوبيس بهذم

 اسما وذ منكح لك ىف هب وهف اسك 'ىَنْنا ىناثك امهنم ناّثلاو
 لثم لقنلا ةزمهب نينثا ىلإ نييدعتملا (ىرأو ملعأ) لوعفم نم ىناثلا نأ ىنعي

 «(امهلصأ) سيل نيلوعفم ىلإ دعتم لعف لك وهو «هبابو (اسك) ىلوعفم ىناث

 .ربخلاو أدتبملا

 .(اسك) باب ىف «'”(امك) ءاغلإلا عنتميو «لوألا ىلعو هيلع راصتقالا زوجتيف

 نم ىنثتسي لب مكح لك ىف (اسك) ىلوعفم ىناثك امهيناث "سيل هنأ ملعاو
 ةيبلق ملعأ نأل ءزئاج ىناثلا نع نيتروكذملا (ىرأو ملعأ) قيلعت نإف .قيلعتلا كلذ

 . 04 ىتومْا يِحُم في ينرأ بر ط ”(ىلاعت
 :لاق مث

 اربح كاذك ًابْنَأ ثَدَح  اربخأ ابن قباسلا ىراكو

 :ةعبس ةثالث ىلإ ةيدعتملا لاعفألا نم ركذ ام ةلمج

 .(ثدحو «ربخأو ءربخو ءابنأو بن «ىرأو ءملعأ)

 ”(امهب) هيوبيس قحلاو هيلع عمجمف ةثالث ىلإ (ىرأو ملعأ) ىدعت امأف

 :َج «ب(١1)

 .هيوبيس بهذم ةحصب ىبحاص مالك تيضتراو ()

 .«امهدحأ» ج ىفو ب 3 قفرفز

 : .ب أ (5)

 .؟هل» فذح ىضتقي قايسلاو «امهيناث هل سيل» لصألا ىف (6)

 .ج (9)

 .70 ةرقبلا ةروس (0)

 ب ل (4)

 رصتقت نأ كلذ زوجي الو نيلوعفم ةثالث ىلإ هلعف هادعتي ىذلا» : 9١ص جا هيوبيس لاق (4)

 - هلبق ىذلا لوألا بابلا ىف لعافلاك انه لوعفملا نأل ةثالثلا نود دحاو مهنم لوعفم ىلع

 2 هاب"



 ”رسايقلا هدئتسمو «دجوأو معزأو لاخآو بسحأو نظأ» شفشملا دازو

 يف هللا مهكيري ذإ» :ىلاعت هلوقك .اعامس ةيملحلا (ىزأ) مهضعب قحلأو
 .الاح ثلاثلا لمج نينلا لإ ةزمهلا لبق اهيدمت عنم نمو 94الف كمان

 لاعفأ عم هركذ لفغأ امو .'”مدقت دقو (ملع) طعم نباو ىريرحلا قحلاو

 تنئظأ :ىنعمب تيرأ عراضم وهو لوعفملل ؟”(انيبم) «ىرأ» اسهنم وهو بابلا اذه
 ْ .تننظأ لمعتسي ملو

 ("هريغ هركذ دقو اهل ىضام ال هذه (ىرأ) نأ :ليهتنتلا خْزش ىف ركذو

 ملعأو «نالف ابأ اديز ارمع تابنو «كابأ ارشب اديز هللا ىرأ كلوقك كلذو ىنعملا ىف -
 ها «كنم:ازيخ ارمع اديز هللا

 )١( عيبا ىف ىلطمويسلا ها همسي ملو «ىرأو ملعأ ىلع اسايق .

 ١99/١. عمه «.... ةيملحلا ىرأ كلام نبا دازو» كلام نبا وه (؟)

 . 47 لافنالا ةروس (5)
 .فيعضتلاب ةلوقنملا ملع (4)
 .«اينبمأ» ١ ىفو ج ءب (0)

 ا. ةهريغبلا ١ ىفو ج ب(

 لمس

 هال ؟ 1 4



 لوألا دلجملا تايوتحم
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 ةحفصلا عوضوملا

 37 ظ ةمدقم

 -  (ةساردلا) لوالا مسقلا

 اد مساق مأ نباب فورعملا ىدارم اب فيرعتلا
 لوألا بابلا

 ' لوألا لصفلا

 ل ظ ىكولمملا رصعلا

 ١١ كيلامملا دهع ىف رصم

 ب كيلامملا ىلإ نييبويألا نم مكحلا لاقتنا

 330 كيلامملا اتلود

 ١ ْ كيلامملا دهع ىف رصم ةراضح

 ١ (ةرهاقلاو رصم ىلإ طاشنلا لاقتنا) ةيملعلا ةكرحلا

 لح ةيملعلا ةكرحلا طاشن لماوع

 كح ش ةيملعلا ةكرحلا طاشن جئاتن

 ١" 0 - تافلؤملا

 ف 0 ةيبرع تافلوم

 2 ىناثلا لصفلا

 11 رصم نع ةذبن

 د هالو



 كيلامملا رضع ىف ةاحنلاو وحنلا

 مساق مأ نباب فورعملا ىدارملل نورصاعملا

 ىناثلا بابلا .

 00 "لوألا لصفلا

 كلام نبا ةيفلآ .

 ىناثلا لصفلا ش

 0000 يىدارملاب فيرعتلا
 مساق مأ نباب فورعملا ىدارملا

 ثلاثلا لصفلا

 مساق مأ نبا خويش
 مساق مأ نباب فورعملا ىدارملا ذيمالت

 هتافلؤم

 عبارلا لصفلا ظ

 ئىدارملا نع نولقانلا

 ثلاثلا بابلا .

 لوألا لصفلا

 حرشلا ىلع ءاوضأ

 | مظانلا ىلع ةدراولا تاضارتعالا
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 . عوضوملا

 نايح ىبأ هخيش نع هلقن

 هيوبيس نع هلقن

 ةيفلألل هحرش ىف مظانلا نبا ىلع هدامتعا ىدم

 ىناثلا لصفلا

 7 عامسلا ىلع ىدارملا هدامتعا

 0 نييرصبلل هلويم

 ةاحنلا ءارآل هتفلاخم

 ثلاثلا لصفلا

 هدهاوش

 ميركلا نآرقلا ىلع هدامتعا

 تايوغللا حرش

 عبارلا لصفلا

 طعم نبا ةيفلأو كلام نبا.ةيفلأ نم هفقوم

 . ةيوحنلا لئاسملا حيضوت ىف هتبغر

 اهب درفنا هنأ ةاحنلا ريبعتو ىدارملا ريبعت نم رهاظلا : لئاسم

 ىوحنلا هبهذم

 ىناثلا مسقلا

 ىدارملل كلام نبا ةيفلا حرش قيقحت

 ققحملا ةمدقم

 طوطخملا فصو

 قيقحتلا جهنم

 جمر



 / عوضوملا

 لوألا ءزجلا

 ةيفلألا :ةمدقم

 1 هم فلأتي امو مالكلا

 ىنبملاو برعملا

 ةفرعملاو ةركذلا

 ريمضلا

 . ملعلا

 ةراشولا مسا

 ' لوصوملا

 فيرعتلا ةادأب فرعملا

 ربخلاو أدتبملا
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 تفياغلا ىويلاجابكت |
 جا ؟هكل .باتسا
 رهه كاع حا ل ليجسل مران

 رهآ/ 19ماعؤوتلا مساقمأ نباب فورعملا

 ىناثلا دلجملا

 ار < دوتكدلا ذاتسألا قيقحتو حش
 لتظتاتتات“--.بييئو م و م ص

 « هك ناصيلسب ىاع ليل اربع
 مصزألا [تبعماجىف_تايوغللا ذانشمأ

 اًقباس طويسأب ةيمالسإلا تانبلا ةيلك ديمعو

 ىوألا ةّعبطلا

 مو..١ -ه2 6

 رشنلاو عبطلا مزتلم

 - ىلإ ىبرعلا ركفلا راد
 ةرهاقلا - رصن ةنيدم - داقعلا سابع عراش 51

 71/01/95 ه :سكاف - "17/517985 :ت

 رى له عاكت لعد عاهعمطأ مس
 1110© لاه عءاو طع ؟عاهر:هطأ مدح



 كك

 نيم جا

 ع

8 

م
 

1 

: 

4 

9 

1 

1 

0
 

1
 

3
5
 

3 

' 

ْ 

ْ 

1 

ْ 

ع
ا
م
 

3
5
 

 ١

1 

1 

3 

1 

ا
 

:* 

3 

7 



 :ىلع لمتشيو

 لومعملا نع لماعلا لاغتشا - لعافلا نع بئانلا - لعافلا

 - قلطملا لوعفملا - لمعلا يف عزانتلا - هموزلو لعفلا ىدعت -

 - هعم لوعفملا - افرظ ىمسملا وهو هيف لوعفملا - هل لوعفملا
 - ةفاضإلا - رجلا فورح -زييمتلا - لاحلا - ءانثتسالا

 ظ .ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا



س
ه
 
5
5
 



 لعافلا
 .هارجم راج وأ لوعفملل غوصم ريغ مدقم مات لعف هيلإ دنسملا مسالا وه

 مل ال جرخم لعف «هيلإ دنسملا»و «لوؤملاو حيرصلا لمشي سنج :«مسالاف»
 .«كوخأ ديز» وحن لعفلا ريغ هيلإ دنسملاو «لوعفملاك هيلإ دنسي

 اهعوفرم ىمسي الف .اهتاوخأو «ناك» :وحن صقانلا لعفلل جرخم :«ماتو»

 . ةقيقح العاف

 جرخي «مدقم» ءعسوتلا ليبس ىلع الوعفم ربخلاو العاف (1!هيوبيس هامس دقو

 . «ماق ديز» وحن

 غوصم ريغو» دحلا ىف ركذي نأ ىغبني الف هيف فلتخم مكح «')(اذهو) :ليق

 نإف «لعفيو لعف ةقيرط وه امم «برضيو دْيَز برض» وحن جرخي «لوعفملل
 . لعافب سيلو لعافلا نع بئان امهعوفرم

 هلعج نأ دعب الوعفم هتيمست ىلإ ىرشخمزلا رطضا دقو :فنصملا لاق

 . العاف

 - فورظلاو رداصملاو تافصلاو ©9(لعفلا مسا) وه «لعفلا ىرجم ىراجلاو»

 :هلوق امهنمضت نيلاثمب لعافلا فيرعت ىلإ راشأ دقو .«؟؛!(اهطرشب) تارورجملاو

 «ىتفلا معنا ههجو اريتم «ديز ىتأ» ىَعوُفرمَك ىلا لعافلا

 دنسأ امسا هنوك ىف «ديز ىتأ» :كلوق نم ديزك ناك ام لعافلا :لاق هنأكف

 «ههجو ارينم» كلوق نم ههجوك ناك وأ «لوعفملل غوصم ريغ مدقم مات لعف هيلإ
 .روكذملا لعفلا ىرجم راج مدقم مسا هيلإ دنسأ اًمسا هنوك ىف

 .(وهو) ج ىفو ب لا (؟)

 .ج 0

 دج ءب )2(



 ”)هنع ىنغي لوألاو تيبلا هب لمك ١2)7(ناث) لاثم وهف «ىتفلا معن ز» هلوق امأو

 1 :لاق مث
 رتتساريمَضَفألاو وهف ظ . رهط نفل صاف لف د عبو

 دعب هيلإ دنسملا رهظ نإف .هنم ءزجلاك هنوكل هلعف دعب نوكي نأ لعافلا ةبترم

 :وحن هلبق لب هدعب رهظي مل نإو "تمق» و ؟ديز ماق» :وحن : لعافلا وهف لعفلا

 ال لعفلا نال ءرتتسم ريمسف وهف «مق" : وحن هدعب الو هلبق رهظي مل وأ ؟ماق ديز»

 *)هنع رخأتي الو 24!(لعافلا) 22(نم) ولخي

 ال لاعفألا ضعب نإف هقالطإ ىلع (”لعاف يلعف دعبول :هلوق سيل : تلق نإف

 نمل اًقالخخ ةدئازلا «ناك» :وحن دئازلا لعفلا كلذو' "لعاف هدعب سيلن ١ العاف فرع

 دكؤملاو «رهشألا ىف ىفنلا اهب دارملا «املق» :وحن فرحلا لامعتسا ا
 . 'ديز برضا :وحن لوعفملل ىنبمللو «هجوألا دحأ ىف «ديز ماق ماق» :وحن ىف

 :هلبق ال لعفلا دعب نوكي لعافلا نأ (لعاف لعف دعبو) :هلوقب دارمل :تلق
 .تركذ ام 209(همزليف) لعاف هدعب نوكي لعف لك نأ دارملا سيلو

 الإ تيبلا ىف ءازحلا دفي ملو ةرياغم نم ءازحلاو طرشلا ىف .دبال :تلق نإف

 .لعافلا وهف لعافلا رهظ نإف :ريدقتلا نأل «طرشلا دافأ ام

 .(ثلاث) جج ىفو .ب ءآ )١(
 فرصتم لعفب عفر ام امهدحا :نيلاثم لعفلاب عوفرملل لثمو) 5 ١/ ليقع نبا لاق (؟)

 . («ىتفلا معنا وحن فرصتم ريغ لعفب عفر ام ىناثلاو - «ديز ىتأ» :وحن

 .(نع) أ ىفو .ج ءاب فرف]

 1 .(لعاف) ج ىفو ب أ 2

 اهيشم لامجلل ام :هلوقب نيكسمتم ميدقتلا اوراجأف نويفوكلا امآو .نييرصبلا بهذم اذه (6)

 نييرصبلا بهذم حيحصلاو - بصانلا ربخلا رامضإو ءادتبالا ىلع نويرصبلا هلوأتو .اديثو

 .هتوقل
 . (مزليف) ج «ب ىفو ءأ ()



 ىف لعافلا (وه) ربخو «ىنعملا ىف لعافلل (رهظ) هلوق يف ريمضلا :تلق

 .©0(ارياغتف) حالطصالا

 ىف لعافلا وهف ىنعملا ىف هل وهام لعفلا دعب رهظ نإف : ىنعملاو
 دق لعافلا نأل ؛ديجب سيل (رتتسا ريمضف الإو) :هلوق :تلق نإف .حالطصالا

 .«تلعف» وحن .2)(زراب) ًاريمض نوكي

 (9(انه) رهاظلاب دارملا نإف (رهظ نإف) هلوق هلمش زرابلا ريمضلا :تلق

 .ريمضلا لباقم ال هب ظوفلملا

 امإو رهاظ امإ لعافلا نأ (رتتسا ريمضف الإو) :هلوق ىضتقم :تلق نإف

 باب ىف اًقوذحم 0*2((ريمض) نوكي نأ وهو ىرخأ ةلاح تيقبو ءرتتسم (؟(رمضم)

 .بجعتلا بابو ردصملا بابو ةباينلا

 دري الف ءردصملا امأو ءبجعتلا بابو «ةباينلا باب ىف كلذ ركذ دق :تلق
 دقو ءاًقالخ ردصملاو بجعتلا ىف نأ ىلع لعفلا لعاف ىلع ملكت امنإ هنأل 2")انه

 . اًقلطم لعافلا فذح زاوج ىلإ ىئاسكلا بهذ

 :لاق مث
 سس .ِ 0-7 - 2

 «ادهشلا زافك» عْمَج وأ نينثال ادنْسُأ ام اذإ لعفلا درَجو

 ةغللا ىف درج ءعومجم وأ ىنثم رهاظ لعاف ىلإ لعفلا دنسأ اذإ :ىأ

 .«ءادهشلا زافو ناديهشلا زاف» لوقتف عمجلاو ةينثتلا ةمالع نم ةروهشملا

 . (ارياغم) ج ىفو .باأ(١)

 .ج أ (9)

 .(وه) ب ىفو .ج أ (9)

 .(ريمض) ج ىفو .ب ءأ(5)

 .ج (0)

 مهب عمسأ» لثم مدقتم هيلع لد اذإ بجعتلاو  (رمألا ىضق) لعافلا نع بئانلا ىف : )١(

 دلاخ خيشلا حيرصت ها«ةبغسم ىذ موي ىف ماعطإ وأ» :وحن ردصملاو  «رصبأو
 سيلو فوذحم هيف لعافلا نإف :ىناقرزلا لاق) ردصملا ىف سي خيشلا لاقو .فرصتب

 لوأ  ماعطإ  دماجلا نأل هلمحتي :ىطويسلا لاقو ءريمضلا لمحتي ال ردصملا نال رمضمب

 . فرصتب ه ١ (معطي - قتشمب

 0 همه
١ 



 .رهاظلا هنم ىنعي امنإو (عمج وأ نينثال) :هلوق ىف قلطأ :تلق نإف

 رهاظلل لعفلاو) هيلي ىذلا تيبلا ىف هلوقي ءاضيأو .هلاثع كلذ ديق :تلق
 ياس رع

 . ةدحءاو ةلأسملا نأل (دئسم دعب

 ىلإ دنسملا نأل ؛عمجلاو نينثالاب كلذ هصيصخت ىف.ةدئاف ال :تلق نإف

 . اًمشيأ درجم درفملا

 نينثالا لعف ىف اوفلتحخا امنإو .درفملا لعف ىف برعلا-فلتسخت مل. :تلق

 .فالخلا عضاوم ىلع هبنف ؛ عمجلاو

 :ىرخأللا ةغللا ىلإ راشأ مث .
 ودلع ع 00 . بره سلا سا يااا سرع و مم
 دئسم دعب - رهاظلل لعفلاو اودعسو ادعس :لاقي دقو

 لوق اهيلع فنصملا لمحو ؛ثيغاربلا ىنولكأ ىلإ نويوحنلا اهبسني ةغللا هذه

 ىف َعروُت دقو , 9«راهثلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبي : (11كفك ىبنلا
 .كلذ

 ةرثك ىلع لدي ام حاحصلا ةيورملا ثيدحلا بتك ىف تيفلأ :ىليهسلا لاقو

 مكيف نوُبقاعتي» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اهنم اراثآ ركذوءاهدرجو .ةخغللا هذه

 1 ش . «راهتلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم

 .أطوملا ىف كلام هجرخأ

 هنأل ءرامضإ ةمالع هيف واولا ")(نإ) كلام ثيدح ىف لوقأ ىنكل :لاق مث
 نويقاعتي ةكئالم هلل نإ9:هيف لاقف .«؟”ةرجم الوطم رازبلا هاور رصتخم ثيدح
 .ها «مكيف

 ب .ك )١(

 - حيحص ىف رازبلا هاور ءحيحص ثيدح وهو «ىرخأ بقع ةفئاط ىتأت :ىأ «نوبقاعتي» (؟)

 .775 . 454 اص ليهستلا ىف كلام نبا هركذو .«هتطوم ىف كلام هجرخأو ىراخبلا

 1 .(ذإ) أ ىفو .ج ءب ()

 هدانسإ مدعل رهاظلا مسالا عم ةدوجوملا عمجلا ةمالع نم :ىأ :اةرجمو (ادوجم) ج ىفو (4)

 .77 /؟ نابص ه ١ .ريمضلا ىلإ لب رهاظلا ىلإ

 همك 2



 لبقي الو ةءونش دزأ مهضعب ىكحو «ئيط ةغل اهنأ نييوحنلا ضعب ىكحو

 .()هركنأ نم لوق

 :لاق مث

 ؟«ارق نم باوج ىف ةديز» لثمك ..ريْضأ مف لعافلا عفو
 .هعفار فذحي دق لعافلا نأ :ىنعي

 0 نم (50(لاق نم) باوج ىف «ديز» وحن زئاج :نيمسق ىلع .هفذحو

 أ .ربخلا فوذحم أدتبم هيف «ديز» نوكي نأ لمتحي لاثملا اذهو .دير أرق :ىأ

 نأ ! دسحالاو .لاؤسلل باوجحلا ةقب ةقباطم ىلوألا نأ .رهظألا وهو «ئراقلا ديز

 ؟دحأ أرق له .باوج ىف دير لثمك :لاقي

 كراجتسا نإو :ىأ 2774 كراجتسا نيكرشملا - دحأ نإو» وحن بجاوو

 .رامضإلاب فذحلا نع ربعف فنصملا روجتو . دحأ

 ىرج امو لعفلا ىنعأ «؟7(دنسملا وه لعافلل عفارلا نأ همالك نم مهفو

 . 20لاوقألا حصأ اذهو «هارجم

 :لاق مث

 ىَنألا ٌدْنِه تّبأك ىّتنأل ناك  اَّذِإ ىضاملا ىلَت ثينأت ءاو

 )١( ىنومشألا عجار ١/ ١7١.

 .ج (؟)

 )””( .ةبوتلا ةروس نم 7 ةيآلا نم

 ) )5(هيلإ دئسملا) ب ىفو ج ءأ .

 ) )5.هانعم نمض ام وأ لعق نم هيلإ دنسملا لماعلا نأ اهدحأ :ىه لاوقألاو

 ىلإ لدعي ال هنأب درو ءايونعم لماعلا نوكيف ةبسنلا :ىأ دانسإلا هعفار نأ :ىناثلا

 دوجوم وهو ىظفللا رذعت دنع الإ ىونعملا ..

 رقتسي ال ىونعملا هبشلا نأب درو هلعفب هنع ربخي ثيح ادتبملاب ههبش : ثلاثلا .

 لح / عمه ها . . . ليز تام» :مهلوقب درو ...ىنعملا يف العاف هنوك : عبارلا

 فرصتب .
 .ىقابلا فعضو هتوقل روهمجلا هيلعو لوألا ىلإ ليمأو

 هاب



 ىلع لدت ةنكاس «ءات» هتقحل ليوأتب ولو ثنوم ىلإ ىضاملا لعفلا دنسأ اذإ

 . هلعاف ثينأت

 :هلوقب كلذ نيب دقو «بجاوو زئاج :نيبرض ىلع اهقاحلو

 م ل الا

 رح تاذ ٍمِهقم وأ لصتم رمضم لغف مْ اًمَنإو

 :نيلاح ىف الإ لعفلا مزلت ال ءاتلا هذه نأ : : ىنعي

 :وحن ثينأعلا ىقيقح ناك ءاوس لصتم (1)(ريصمض) ىلإ دنسي نأ :لوألا

 :.«تعلط سمشلا» وحن هيزاجم وأ «تماق دنه»

 .ءاتلا تابثإ فعض تنأ الإ ©)(ماق) ام : وحن الصفنم ناك نإف

 وحن سنج الو عمج ريغ لصتم ثينأتلا ىقيقح رهاظ ىلإ دنسي نأ :ىناثلا
 . «نادنهلا تماق» و «دنه تماق»

 (0(تماق)»! وحن. الصفنم وأ ةسمشلا تعلط» وحن ثينأتلا ىزاجنم ناك نإف

 مزلت مل ةدونهلا تماق» :وحن اعمج وأ «ةأرملا تمعتن)» وحن امسج وأ «دنه مويلا

 + .29(نيببس) ىلع ءاتلا

 .مهفم وأ) هلوق نم . .ثيناتل ىقيقح نوكي ذأ :وهو لوألا ديقلا مهف دقو

 .1"2ةأرملا جرف رجلاو :(رح تاذ

 .(رمضم) ج يفو - ب 2(

 .(لاق) ج يفو - ب ءأ )١(
 .(ماق) ١ يفو ج ءب (0)
 .ج أ (5)
 حارحأ ىلع هعمجو حيرح ىلع هريغصت ليلدب ةملكلا مال تفذحف .حرح ارح لصأاو )6(

 اهيف مغدت ءار اهنم ضوعي دقو ««مدو دي" لثم ىقبف اطابتعا ءاحلا ىهو همال تفذحف

 دعم جرف قلطم انه دارملا نكل ءحابصملا ىف امك ةأرملا جرف - ءاحلا رسكب وهو .ءارلا

 ١/ ١57. ىرضخ-ها .ريطلاك اربد ولو ءطولل

844 2 



 :هلوقب لاصتالا ىنعأ ىناثلا ديقلا ىلع هبنو
 2 ا و ل

 «فقاولا تنب ئضاقلا ىنأ» وحن 2 ىف ءاتلا كرت لصفلا حبيبي دقو

 لوصفملا 212ىقيقحلا ىفو «لصتملا ىقيقحلا ريغ) ىف ءاتلا تابثإ راتخي نكلو

 . الإ ريغب

 .(ىتأ) نم نسحأ (فقاولا تنب ىضاقلا تتأ) :كلوقف

 . :هلوقب هيلع هبن دقو .سكعلابف «الإب» لصفلا ناك نإف
 2 7 و همم ماب

 العلا نبا ةاتف الإ اكز امك» الّضف الإب لصق عم فذحلاو

 .تكز امم دوجأ ةاتف الإ اكز امف

 حيحصلاو «ةرورضلا ىف الإ «الإب» لصفلا عم اهتوبث زيجي ال مهضعبو

 (7ىردحجللا ءاجر ىبأو (؟)رانيد نب كلام ةءارق هنمو ةلق ىلع رشثلا ىف هزاوج

 .حتفلا وبأ اهركذ 2474 مهنكاسم الإ ئرت ال اوحبصأَف )

 ىزاجملا ريمض عمو لصتملا ىقيقحملا عم فذحلا درو دق هنأ ىلع هبن مث

 :هلوقب

 ليي ىف 57 : . .َ .٠ لأ
 عقو رعش ىف زاجملا ىذ ريمض عمو ءلصف الب ىتأي دق فذحلاو

 .ةنالف لاق :ىكحو «*0هيوبيس هركذف لصتملا ىقيقحلا عم فذحلا امأ

 .ج أ (0)
 .كلام نب سنأ عمس «نآرقلا فورح ىف هنع ةياورلا تدرو «ىرصبلا ىيحي وبأ :وه قفز

 لك أرقي ناكو ءنآرقلل سانلا ظفحأ نم ناكو «ةرجألاب فحاصملا بتكي ناك :ىبتقلا لاق
 مالظب هللا امو ءىنم بنذب :لاق ءاقرح طقسأ نإف ءمتخي ىتح نآرقلا نم اءزج موي

 .ةئامو نيرشعو عبس ةنس تام .ديبعلل

 . ىرصبلا ىردححملاا جاجعلا حابصلا ىبأ نب مصاع وه :ىردححلا ءاجر وبأ فرق

 نب ةفيلخ لاقو امهريغو مصاع نب رصنو ىفقثلا رمع نب ىسيع نع ضرع ةءارقلا ذخأ
 .ةئامو نيئالثلا لبق تام : طايخ

 .فاقحألا ةروس نم 7٠6 ةيآلا نم (5)

 .ه.ا (نالف لاق برعلا ضعب لاقو) : 53ه ص ج هيوبيس لاق (6)
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 ثيح الإ روجي ال ءذاش وه : مهضعب لاقو «مهضعب ةغل هنأ فئنصملا ركذو

 :هلوقك رعشلا ىف درو دقف ىزاجملا ريمميض عم فذحلا امأو

 (1)يلاقبإ لَقبأ ضرأ الو ةلم مم م

 (9-ضاولا يتيرطلا ىلع ورحب (ربق امض ةءورملاو ةحامسلا 8

 اًضرأو ةباحس فصي .كاتفلا ءاعلخلا دحأ «ىئاطلا نيوج نب رماع :هلئاق ءتيب زجع )١(

 . براقتملا نم وهو  ثيغلا.نم اهب ام ةرثكل ةبصخم

 اهو تو لم الف :هردصو

 ىاملاب ةلقشملا ةباحسلا - نونلا حتفو ىازلا نوكسو ميملا ممغب  «ةنزملا» :حرشلا
 :«لقبأ» ««هلالخ نم جرخي قدولا ىرتف» ميركلا نآرقلا ىفو . .رطملا :قدولا :«تقدو»و
 .تابنلا وهو  لقبلا ت تتبنأ ىأ  اهلقب جرخ اذإ ضرالا تلقبأ :لاقي .لاقبإلا نم

 ضرأ دجوت الو «ةباحسلا هذهك اًعفان رطم رطمأ ام باحسلا نوم كاثه .سيل : ىنعملا

 .ضرالا هذه هجرخت امك لقبلا تبنت
 رتتسملا هلعافو «تقدو» ةلمجو ءاهمسا «ةنزم» سيل لمع لمعت ةيفان «الف» :بارعإلا
 ةلمجل ةفطاع واولا «الو» قلطم لوعفم هنأ ىلع بوصنم «اهقدو» آهربخ بصن لحم ىف
 .لعافلاو ضام لعف «لقبأ» اهمسا ضرأ «نإ» لمع لمعت سنجلل ةيسفان الو ةلمج ىلع
 .قلطم لوعفم «اهلاقبإ» اهربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو ريمض

 ريمض ىلإ دنسملا لعفلا نم ثينأتلا ءات فذح ثيح «لقبأ ضرأ الو» ىف :دهاشلا
 «تلقبأ» ىف ءاتلا ىلإ «اهلاقبإ» نم ةزمهلا ةكرح لقنب  اهلاقبأ تلقبأ :ىوريو .ثنؤملا

 نباو « 5 ١/ ماشه نباو ١ ص مظانلا نبا :ةيفلألا حاربش نم هركذ. :هعضاوم

 ءة١ ص ىدوكملاو ءىبودنسلا ءدوادو ١/ ١74. ىنومسشالاو 2.547 ١/ ليقع

 حرش ىف شيعي نبا هركذو .. 0١ عماوهلا عمه ىف هركذ  اًضيأو .58 ص ىطويسلاو
 56 ص ١ ج هباتك ىف هيوبيسو .بدالا ةنازخ ىف ؟ مقر دههاشلاو ه / لصفلملا

 لاقي ىذلا وهو ثرحلا نب رماع ىنب دحأ سيقلا دبع ىلوم ناميلس نب دايز وه : هلئاق ()

 ناتلصلل :ليقو .بلهملا نب ةريغملا دايز اهب ىثري ةيئاح ةديصق نم وهو .مجعألا داير :هل
 نم ةليوط ةديصق نم وهو .مجعألا نب , دايزل اهنأ حيحصلاو . حيحصب سيلو ىدبعلا

 ِ | .لماكلا



 :هلوقو

 (١)اهب ىّدوأ ثداوحلا نإ 0020200...

 ءورم ةنيدمب اًنئاك اربق :ىأ ربقل ةفص اهنأ ىلع بصنلا لحم ىف «ورمب» :حرشلا -

 رشع انثا روباسين نيبو اهنيب ةميظع ةنيدم ىهو «كلملا ريرس ناك اهيو ناسارخ ةبصق ىهو
 .اموي

 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم نإ مسا «ةحامسلا» بصنو ديكوت فرح «نإ» :بارعإلا

 لعاف نينثالا فلأو لوهجملل ىنبم ضام لعف نمض «اتمض# هيلع فوطغم «ةءورملاو»

 «ورمب» نمضل ناث لوعفم «اربق» لوألا لوعفملا وهو «عقر لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم
 ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج «قيرطلا ىلع» ربقل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج

 .قيرطلل ةفص «حضاولا» ربقل ةيناث
 ةدئاعلا فلألا وهو ثنؤملا ريمض ىلإ دنسم ضام لعف نمض نإف ءامقلا ىف :دهاشلا

 ةحامسلا نع ربخ اهنأل ثينأتلا ءاتب «اتتمض» لوقي نأ هيف سايقلاو «ةءورملاو ةحامسلا ىلإ

 .ناسيك نبال اًقالخ ةرورضلا ىلع لومحم وهو «ناتثنؤم امهو ةءورملاو

 . ١97 ص بهذلا روذش ىف ماشه نباو «ةيفلألل هحرش ىف دواد هركذ :هعضاوم
 نب سيق طهر اهسف حدمي هل ةديصق نم وهو «سيق نب ىشعألل تيب زجع اذه )١(

 .براقتملا نم وهو ىثراحلا رادلا دبع نب ديزيو ىذدنكلا بركي دعم

 .تلدب ىتمل ىرت امإف : هيوبيس ةياور - مل يلو يَنيرت اًمإف :هردصو

 داز نإف «سأرلا رعش نم نيبكتملاب طاحأو ملأ ام  ميملا ديدشتو ماللا رسكب ةمل :حرشلا
 لراون اهب دارأو . ةثداح عمج «ثداوحلا»  ميملا ديدشتو ميحلا مضب  ةمجلا وهف كلذ نع

 1 .ةلحاو دعب ةدحاو ثدحت ىتلا هثراوكو رهدلا

 .اهكلهأو اهدابأو اهب بهذ «اهب ىدوأ»

 باهذ نم وأ مويلا اهباهذ نم ىبجعت الف ةمل ىل باش انأو ىضم اميف ىنتيأر نإ : ىنعملا

 .اهتبهذأ ىشعلاو ةادغلا ركو بئاصملا نإف اهتجهب

 عراضم لعف «ىنيرت» دئاز امو مزاج طرش فرح نإ ءام نإ نم ةبكرم «امإ» :بارعإلا

 ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو لعاف ةبطاخملا ةئنؤملا ءايو نونلا فذحب موزجم طرشلا لعف

 آدتبم («ةل» مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج ىل «لاحلل واولا «ىلو» هب لوعفم
 .طرشلا باوج .ىف ةعقاو ءافلا «نإف» لاح بصن لحم ىف ةلمجلاو ءرخؤم

 لعف «ىدوأ» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم نإ مسا «ثداوحلا» بصنو ديكوت فرح :نإ

 رورجمو راج «اهب» وه هريدقت ثداوحلا ىلإ دوعي اًزاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو ضام

 اهربخو اهمساو نإ ةلمجو «نإ ربخ عفر لحم ىف هلعافو ىدوأ ةلمجو «ىدوأب قلعتم

 - ش . طرشلا باوج مزج لحم ىف
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 هيلع سايقلا ىف ناسيك نبال افالخ رعشلا رئارض نم وهو
 :هلوقب - عمج - ريغ هنوك ىنعأ -:ثلاثلا ذيقلا ىلإ راشأ مث

 نبللا ىدْحإ عم ءاتلاك  ركذم نم ملاّسلا ىوس ٍعْمَج ْعَم ءاتلا 7
 ىزاجملا عم اهمكح ملاسلا ركذملا ريغ ىلإ دنسملا عم ءاثلا مكح» نأ :ىنعي

 | .اهقذحو اهتابثإ روجيف ةنبل ىهو «نبللا ىدحإك» ثيناتلا
 «تادنهلا تماقو تادنهلا ماقو لاجرلا تماقو :لاجرلا ماق :لوقت اذه ىلعف

 .ثنؤملا نم ملاسلاو رسكملا عمجلا لمشي (ركذم نه ملاسلا ىوس) هلوق نآل
 ىف هركذ امو ,ةعامجب مهلوأت ىلع ثينأتلاو عمجب مهلوات ىلع ريكذتلاف

 . .هيلهت قفتم: ريسكتلا عمج
 وهو ًريغم وأ «تاحلطلاك» مكذم هدحاو نوكي نأ انف :ملاسلا ثنآملا امأو

 | .ريسكتلا مكح نيرمألا راوج“ ىف ضيأ همكحف «تانبا

 ماق» لوقي الف .هدحاو مكح همكحف «تادنهلاك» كلذ ريغ..نوكي نأ امإو
 .27ليهستلا ىف بهذ هيلإو حيحصلا وه اذه «ةنالف ما قوقي نم الإ «تادنهلا

 ىلع وبأ هراتخاو ءريسكتلا عمجك «تادنهلا ماقد "نويفوكلا زاجأو
 24 تانمؤملا كءاج اذإذ : ىلاعت هلوقب اولدتساو

 .«نييفوكلا بهاذم قفاوم انه همالكو «لصفلل ةيآلا ىف اهفذح نأب : بيجأو

 ا ١ . نييرصبلا نم مهقفاو نمو

 .«ىدوأ» :هلوق وه ىذلا لعفلاب ثيناتلا ات قحسلو مل تيح رالف : :دهاشلا -
 .ةثداح عمج وه ىذلا «ثداوحلا» وهو ثنؤم ىلإ (دئاع رتتسم ريمض: ىلإ ادنسم هنوك عم
 تدوأ» :لاق.ول هنأل ءاتلا فذح ىلإ هتأحلا ةرورض رعاشلا اذهل دجأ مل ىنإف :تلق نإف
 لبق اهب قوطنملا فلألا هذه ىلإ كهبنن نأ كلذ نع باوجلا :تلق نزولا ريغتي مل «اهب

 ىورلا فرح لبق عقاولا فلالا وه سيسأتلاو ءةسسؤم ةيفاسقلاف «اسهب ىدوأ» ىف ءابلا
 در فرحب

 «ىبودنسلا للود ١/ ماشه نسباو ءمظانلا نبا : ةيفلآلا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ةنارح نم ١460 مقر دماشلاو 46/6 لصفملا حرش ىف شيعي نبأ لامعا ىنومشألا

 .7794 ص ١ ج هباتك. ىف هيوبيسو. «بدألا

 )١( ص ليهستلا 76
 . ةنحتمملا ة ةروس نم ١1 ةيآلا نم ديلا



 كلذلو ؛عمسي مل اذإ ءهعم ءاتلا قاحلإ زوجي الف ملاسلا ركذملا عمج امأو

 .ةثالثلا عومجلا ىف نيهجولا اوزاجأف نييفوكلل اًقالخ هانثتسا

 .هدحاو ريغتل ١2)ريسكتلا مكح همكحف نونبلا كلذ نم ىنثتسيو

 . رسكملا عمجلاك عمجلا مسا نأ ملعاو

 . :هلوقب سنجلا هب دوصقم ريغ هنوك : : ىنعأ «عبارلا ديقلا ىلع هبن مث

 نيب هيف سنجلا دصق ّنأل اونسحتسا انقل معث ىف فذحلاو

 اال نم «ةاتفلا معن» :لوقيف «سئبو معنا ىف فذحلا اونسحتسا مهنأ :ىنعي

 معز نمل اًقالح « ةيسنج هيف «لأ»و ءةاتفلا سنج هب دوصقملا نأل «ةنالف لاق» لوقي

 .ةيدهع اهنأ

 الصَفْني نأ لوعفملا ىف لصألاو 2 الصّتي ْنَأ لعافلا ىف ّلصألاو

 ىف لصالاو .هنم ءزجلاك هنأل :هلعفب لصتي نأ لعافلا ىف لصألا نأ : ىنعب

 .«ًارمع ديز برض» وحن لعافلاب هنع لصفني نأ لوعفمل
 :لاق مث

 0 ممل لصالا فالخب ءاجي دقو

 .ديز ارمع برض :وحن لعافلا ىلع لوعفملا مدقي :ىأ

 .عنتممو «بجاوو «لثم امك .زئاج :ماسقأ ةثالث ىلع لعافلا ىلع هميدقتو

 :لاقف ءاهيلع هبن دقو

 ٍلعفلا لبق لوعفملا ىجي دقو 0

 بجاوو ؟04 ىده اقيِرَف» :ىلاعت هلوق وحن زئاج :ماسقأ ةثالث ىلع وهو

 )١( ب ىفو . .ج ءك )الكسر( 

 .ج .ب(0)

 )*( ةيآلا نم ٠ فارعالا : ةروس نم .



 . بجوأ ام هعنميو عنتممو ءردصلا هل ماهفتسالا مسا ناي ؟«تمركأ نم :وحن
 . , . هطسوت وأ هرخآت

0 1 

 زصحنم ريغ لعافلا رمْضَأ وأ ردح سبل نإ لوعفملا رْخآو ٠  0و سا. ماحب يو شو م 2 ٠
 :لئاسم ثالث ىف كوعفملا ريخأت بجي

 : وحن ةئيرق الو امهيف بارعإلا ءافخل لعافلاب هسابتلا:فيخ اذإ :ىلوألا
 . جارسلا نبا لاق 27(اذك) العاف لوألا نوك نيعتسيف اىسيع ئسوم برض»

 هدقن ىف ©)جاحلا نبا كلذ ىف مهعزانو «نيرخأتملا صوصن: كلذ ىلع (")ترفاظتو
 ضارغألا هذه نم ءىش هيوبنيس باتك ىف دجوي ال :لاقو روفصع نبا ىلع
 ظفللاب ىتايف 2؟”نييعت ريغ نم «امهدحأ برض» داق دضقي نأ دعبي الو ؛ةيهاولا
 .«©7ةجاحلا تقو ىلإ نايبلا رخأتيو ةغل هب ملكتي نأ عنمي الو «لمتحملا

 0 . 90المجأ اذإ :لاقي نأ نكمي ءمعن
 ىلع اًمطق اذه سيل نكل .لعافلا ميدقت نم رهاظلا عم .ىقسي نأ ىغبنيف

 . هعلم

 :(0(0م مهاوعد َكْلَت تَلاَر اف 9 : ىلاعت هلوق ىف 2")هيناعم ىف جاجزلا لاق
 : ٠ 1 ب لك )1١(

 . ةمجعملا داضلاب رفاضت باوصلاو ءءاظلاب رهتشا اذكه) 6 /” نابصلا لاق (؟)

 ةيبرعلاب اًماع ناك .جاحلا نباب فورعملا ىليبشإلا ىدزألا دمحم نب .دمحأ سابعلا نبا وه ()
 تاداريإو حاحصلا ىلع دوقنو «ىنج نبا ضئاصخ رصتخم هلو .«تاغلل اًظفاح اًققحم
 نبا لعفي تم اذإ :لوقي ناكو «هيوبيس باتك ىلع ىلامأآو .روفصنع نبال برقملا ىلع
 هه 55ا/ ةئس تامو . ءاشي ام :هيوبيس باتك ىف ررفصع

 ىنومشالا هركذو هركذي مل سماخ ليلد كانهو «رخآلا امهدحبأ .برسم» ىنومشألا لاق (4)
 ريغصت زيجت برعلا نأب اجتحم هذه ةلاحلاو لوعفملا ميدقت زاجأف) عمهلا ىف ىطويسلاو
 .(ريعع ىلع ورمعو رمع'

 .اًعرشو القع زئاج ةجاحلا تقو ىلإ نايبلا ريخخأت نأل (6)
 . ءالقعلا دصاقم نم لامجإلا نآل )١(

 .هل نآرقلا ىناعم ىف باتك وه (10)
 . ءايبنألا ةروس نم ٠١6 ةيآلا نم (8)
 .1797 ١/ ىنومشألا عجار (9)



 ىفو «تلاز» مسا «١'(اهنأ) ىلع عفر عضوم ىف ؛كلت» نوكت نأ روجي
 .ه ا نيهجولا زاوج ىف نييوحنلا نيب فالخ الو «تلاز» ربخ ىلع بصن عضوم

 . ىنعم اب هضعبو ارصتخم

 ىف كلذ لثم زاوج «ةميركلا ةيآلا ىف نيهجولا جاجزلا ةزاجإ نم مزلي الو
 «لاز» مسا سابتلاك سيل لوعفملاب لعافلا سابتلا نأل «ىسيع ىسوم برض»

 هذه ٍتدلو» وحن ةيونعم ةنيرقب 20(سابتلالا) لاز ولف 2©حضاو كلذو ءاهربخب

 ىدعس ىسوم (99(تّبرض) وحن ةيظفل ةنيرقب وأ «ىرغصلا ىلإ ىلوالاب ريشت هذه
 .ميدقتلا زاج

 وحن ءهروصحم ريغ 2)(الصتم) ًاريمض «*/(لعافلا) نوكي نأ :ةيناثلا

 .«انأ الإ اذيز برض امو» ؟)(وحن) هريخأت بجو (روصحم ناك ولف «(ذيز تمركأ»

 .«ًارمع الإ ديز برض ام» وحن امنإب وأ الإب 20(لوعفملا) رصحي نأ :ةثلاثلا

 .«ارمع ديز برض امنإو

 :بابسأ ةثالثل لعافلا ىلع لوعفملا ميدقت بجيو

 .«ورمع الإ (ديز برض ام» وحن امنإب وأ الإب «2(لعافلا) رصحي نأ :لوألا

 .«ورمع اديز برض امنإو

 كمركأ» وحن رهاظ هلعافو الصتم ًريمض ١١2)(لوعفملا) نوكي نأ :ىناثلاو

 .«ديز

 دنع ؛همالغ (ديز برض» وحن لعافلاب لصتم ريمض هيلع دوعي نأ :ثلاثلا
 . نيرثكألا

 :هلوقب الوعفم وأ ناك العاف رصح ام ريخأت بوجو ىلع فنصملا هبن دقو

(10. 
 ١/ ١95 (فيعض جاحلا نبا لاق امو) :ىنومشالا لاق .هفعضل جاحلا نبا ىأرل ليمأ الو ()

 .لامجإلا باب نم اهنريغ ىفو سابلإلا باب نم ةيآلا ىف هركذ ام نأل

 .(برض) ج ىفو - ب ءأ (5) .(سبللا) ب ىفو  ج ءآ ()
 ج ب (0 .1 .ب(0)

 .ب(١٠) ج ءب (9) جا ءب (48)
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 ل أ ْ'صَحْنا امْنِإب وأ ًالإب اَمَو

 .هريخأت بوجو ىف فالخ الف «امنإب» روصحملا امأف

 هنإف «ىئاسكلل اًفالخ هريخأت بجي هنأ :فنصملا لقنف «الإب» روصحملا امأو

 لوعفملا ميدقت رزاوج ىلع ىرابنألا نبا هقفاوو «الوعفم وأ ناك العاف هميدقت زاجأ

 . لعافلا 0١2(فالخب)

 اًقلطم عنملاو .ىئاسكلا بهذم وهو اًقلطم زاوجلا :بهاذم ةثالث :لصاحلا»و
 نأ هريغ لقنو . ىرابنألا نبا بهذم وهو ليصفتلاو ()روهمجلا بهذم وهو

 , 40090 رصح اذإ لوعفملا ميدقت ةزاجإ ىئاسكلاو ءارفلاو نييرصبلا بهذم

 .2©ىئاسكلا ةقفاوم ىضتقي انه فنصملا مالكو

 ُرِهَظ دصَق نإ قبسي دقو

 دصق رهظي ال هنإف 27(امنإب) روصحملا نم (رهظ دصق نإ) هلوقب زرتحاو

 | . ريخأتلاب الإ اهعم رصحلا

 َرمضأ وأ) هلوق نم دافتسم وهو «لوعفملا ميدقت بابسأ ىقاب ىلع هبني ,ملو |

 ناكمإ عم زوجي ال لاصتالا نأ ىهو .ةدحاو ةلعلا نايل «(رصحتُم ريغ لعافلا

 .ةانثتسملا عضاوملا ريغ ريغ ىف لاصفنالا

 :لاق مث

 «رمع هبر فاَح» وحن عش

 .«رمع هبر فاخ» وحن ميدقتلا

 :لاق مث

 .(نود) ب ىفو  ج ءأ1(١)

 .امنإ ىلع الإل المح نيبولشلاو ىلوزجلا هراتخاو (؟)

 .١الا/ ١/ ىنومشألا عجار (1) .ريخأتلا .ةين ىف هنأل (")

 .هدورول ىئاسكلا بهذم تيضترا دقو (6)

 .(الإب) ج ىفو ءب أ (95)
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 ريميل س يول «ة

 .«رجشلا هروت ناز » وحن ذشو 0

 ريمضلا دوع نم مزلي امل هيلع لوعفملا ريمضب سبتلملا لعافلا ميدقت ذش :ىأ
 .©2ةبترو اًظفل رخآتم ىلع

 اذه :("(لثم) عنمب نومكحي - حتفلا ابأ الإ  نويوحنلاو :فنصملا لاق
 .©9هزاوج حيحصلاو

 .رخآ اًنايبأ هريغ دشنأو 2؟7تايبأ ةتس دشنأو «عامسلاب كلذ ىلع لدتساو

 شفخأللا «حتفلا ىبأ لبقو هلبق هزاجأ دقو (©*سايقلا نم اهجو هزاوحل ركذو

 .©7نييفوكلا نم لاوطلاو «نبيرصبلا نم
 ىف مهضعب هزاجأ دقو ءرهاظلا فالخ وه امب تايبألا ضعب نوعناملا لوأتو

 .ملعأ هللاو «©"”رعشلا ىف درو امنإ كلذ نأل .فاصنإلا وهو ءرثتلا نود رعشلا

 ةبتر رخأتم وهف لعفلا نع لصفني نأ هيف لصالاو اظفل هل رخآتم وهو لوعفم رجشلا نأل )١(

 .358 ١/١ ليقع نبا .ها

 ب ل (؟9؟)

 .ارثنو اًمظن ىأ ("

 :هلوق اهنم (5)

 اًمعطم رهدلا هدجم ىقبأ سائلا نم اًدحاو رهدلا دلخأ (دجم نأ ولو
 رمألا هل نم ىوس نم اهيلع ءازج ايجار ءرملا هلامعأ تعفن امو :هلوقو

 رامنس ىزجي امك لعف نسحو ربك نع ناليغلا ابأ هونب ىزج :هلوقو
 دجملا ىرذ ىف ىدنلا اذ هادن ىقرو ددؤس باوثأ ملحلا اذ هملح اسك :هلوقو

 لعف دقو تايواعلا بالكلا ءازج ١ متاح نب ىدع ىنع هبر ىزج :هلوقو
 رصتني رودقملا دعاس ول داكو . اورعذ اًبعصم هوبلاط ىأر امل :هلوقو

 . 4/7 نابص ه 1 ةبترو اًظفل رخأتم ىلع ريمضلا دوع اهيف زوجي ىتلا عضاوملا ىلع هساق (5)
 دحأو ةفوكلا لهأ نم ىوحنلا لاوطلا هللا دبع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ :وه (7)

 قذحو ءاهيف أرقأو دادغب مدق «ةيبرعلا لئاسملا ءاقلإب اًقذاح ناك .ءارفلاو ىئاسكلا باحصأ

 .ها1 147" ةنس تامو .فينصت هل رهتشي ملو .ىعمصألا نع
 . 7798 ١/ ىنومشألا عجار (0)

 هوا



 لعافلا نع بئاتلا

 : لاق
 تبا شأ رش سا + لهما وهلا نع عع

 لئان ريخ لينك هلاميف 2 لعاف نع هب لوعفم بوني
 قفاوتلاو (0)(حيحصتتلاو) زاجيإلاك ىظفل ضرغل لعافلا فذحي دق

 فوخلاو ريقحتلاو ميظعتلاو ماهيولاو لهجلاو هب ملعلاك : ىونعم وأ ,(0براقتلاو

 هب لوعفم :ءايشأ ةسمخ (:0(رحأ) هفذح دعب هنع بوئيو (9هيلع وأ ةئم

 .رورجملا ةماقإ عنم نمل اًقالخ «رورجمو .ناكم وأ نامز فرظو ءردصمو

 لوعفملاب هبشم الو ءزييمت الو (00(لاح الو) ناك ربخ لعافلا نع بوني الو

 .كلذ راجأ نمل اًقالخ

 ريخأتلا بوجوو عقرلاك ,هماكحأ عيمج ىف هنع بئان لعافلا ماقم ميقأ امو

 بورضمأ» :وحن ىف ربسخلا نع ءانغإلاو ءزجلا ةلزنم 292(هليزنتو) فذحلا عانتماو

 . ؟«نادبعلا

 . اًننؤم ناك اذإ هلعفب ثينأتلا ءات لاصتاو

 ةيلصألا هتغيص نع لعفلا ((ريغتب) ةطورشم لعافلا نع ركذ ام ةباين نأ الإ

 .كلذ ىلع هيبنت ةغيص ىلإ

 .ىنتومشألاو ىرضخلا ىف امك حيحصتلا بوصأو (ليلعتلا) ب ىفو (ليصفتلا) ج ل(

 .«متبقوع ام لثمب» :ىلاعت لاق .زاجيإلا :ةلثمألا (7)

 : هلوقك مظنلا حيحصتو
 لجرلا كلذ ىرخأ قلعو ىريغ الجر تقلعو اًضرع اهتقلع

 لجرلا كلذ ىرخأ هللا قلعو ىريغ الجر هللا اهقلعو اهايإ هللا ىنقلع :لاق ول ذإ

 .ةبحلل انه قيلعتلاو - مظنلا لتخال
 «هتريس تدمح هتريرس تيباط نم» براقتلاو قفاوتلاو

 ماهبإلا «؛عاتملا قرس» لهجلا ؛اًقيعض ناسنإلا قلخ# :ىلاعت لاق .هب ملعلا :ةلثمألا ()
 نعط# ريقحتلا ««ريزتخلا قلخ» كناسل نع همسا نوصب ميظعتلا ««نيكسم ىلع قدصت»

 ٠ .؟رمع
 .0(16) ع ب (5)

 . (رييغتب) ب ىفو - ج ل 7 1 «هليزنتو) 1 ىفو  ج .«ب (5)
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 :لاقف رييغتلا ةيفيك ىلإ راشأ دقو

 .اعراضم وأ ناك اًيضام : ىنعي

 .ةغل ىف ؟در»و ىحصفلا ىف «ليق» وحن هلوأ رسكي ام هنم :تلق نإف

 . (ددراو «لوق» لصألاو «ىتأيس امك ةمض ريدقت دعب الإ رسكي مل :تلق

 لصوك ىضم ىف رسكا رخآلاب لصتملاو م... |

 .«لصو» نم داصلاك . هلبق ىذلا فرحلا وه رخآلاب لصتملا

 .هرخآ لبق ام رسكي ال «دراو «ليق» وحنف :تلق نإف

 . .هلوأ مض ىف قبس امك (ريدقت رسك لب :تلق

 : لاق مث
 2 اضم

 00 احتفنم عراضم نم هلعْجاَو

 :لاقف هلثم مث «قبس امك ريدقت وأ اظفل احتفنم رخآلاب لصتملا لعجاو :ىأ

 ىحْنني هيف لوقملا ىحّتتّيك 0000 ل١

 .لوعفملل ىنب اذإ هيف لاقي ىذلا 22ىحتتني) ظفلل ةفص رجلاب لوقملا

 .هرخآ لبق ام حتفيو ()(هلوأ) مضيف «ىحتني»

 وأ ىضاملا ىف هرخآ لبق ام رسكو لعفلا لوأ مض :ىنعأ  نالمعلا ناذهف

 . هلعاف مسي مل امل )(ىنبم) لعف لك ىف نادرطم  عراضملا ىف هحتف

 :لاقف كلذ ىلع هبن دقو ءرخآ لمع لاعفألا ضعب ىف امهيلإ فاضي دقو
 هاما هدو

 هعزاتم الب هلعجا لوالاك ةعواطملا ات ىلاتلا ىناثلاو

 . (ىحتني ىأ ىحتني) ج ب ىفو-1(١)

 .(ىنب) ب ىفو .:ج نق 5 . (هرخآ) | ىفو - ج «ب(؟9)
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 مضت امك همضتف لوألاك ةعواطملا «ءاتل ولتي ىذلا ىناثلا فرحلا لعجا : ىأ

 «ءات» هلوأ لعف لك كلذكو ء«هيناثو هلوأ مضب  «مّلَعَت» لوقتف «مّلعت» وحن لوألا

 .«مكحتو ىناوتو ربكتو 217( رتخبت 3 :وحن ةعواطملا ريغل تناك نإو « ةداتعم ةلنيزم

 .ديجب سيل «ةعواطملاب ءاتلا :فئصملا دييقتف :تلق نإف

 ءاتب ةهيبش لاعقالا نم هانركذ اميف ءاتلا نأ ءهل رذعلاو ءكلذك وه :تلق

 .اهركذي ىفتكاف «ةعواطملا

 (9(ءات) هلوأ (ديزم اًيضام ناك نإ هيتاث عمو :ليهستلا ىف هلوق :تلق نإف

 .اهلومشل ةحيحص ةرابع

 «ءىشلا سمرت» مهلوق ىف ")(ءاتلاك) اضيأ دوصقملا ريغ تلمش اهنكل :تلق

 .ةداتعم ريغ اهتدايز «ءات» اهنوكل «*0هيتاث مضي ال وهو ةديزم اهنإف 49هسّمر ىنعمب
 :لاق مث (!(ةداتعم «ءاتا هلوأ اديزم لاقي نأ ىلوألاف)

 ىلحتساك هئلعجا لوألاك لصولا مهب ىذّلا ثلاثو

 ««ىلحتسا» ىف :لوقتف هئلاثو هلوأ مض . لصو ةزمه ىضاملا لوأ ناك اذإ

 .حضاو كلذو «ىلحتسا»

 نأ «داقناو راتخا# ىف حصفألا نأل ءهقالطإ ىلع كلذ, سيل :تلق نإف

 . ؟9هركذيسو «ديقناو ريتخا» :لاقي

 . مدقت دقو «ليق» رسك نع باوجلاك هنع باوجلا :تلق

 .(ربجت) ب ىفو «زيحتت) 1 ىفو - ج )١(
 .7/1/ ص ليهستلا عجارو (ءاتي) ج ىفو ب ءآ (0)

 .ب ل 0
 1 هتفد ىأ :هسمر (4)
 . 47 /:2 نابص عجار .هيناث نكسي لب .لوهجملل ىنب اذإ :ىأ (5)

 ب ك0

 :كلام نبا لوق ىف (0)

 ىلجني هبشو داقناو راتخا ىف ىلت نيعلا امو عاب ال امو



 .لاق مث

 .ءلار 2 2 8 هب #ٌش# 0( مب مما م .
 لمثحاف «عوبك» اج مضو اًنيع لعأ ىئالُث اق ممُشا وأ رسكاو

 هؤانب دصقو «عابو لاق» :وحن اهلعم نيعلا لتعم ايثالث ىضاملا ناك اذإ

 .هرخآ لبق ام رسكيو هلوأ مضيف .سايسقلا هيضتقي ام اريدقت هيف لعف لوعفملل

 .«عيبو لوُق» : :لاقيف

 نم مهنمف «ةلعلا فرح ىلع ةرسكلا لقثل «هفيفخت اودصق برعلا نأ الإ

 واولا تبلقو «عيب" نم ءايلا تملسف اهناكم ىلإ نيعلا ةرسك لقنو ءافلا ةمض فذح

 .«عيبو ليق» ظفللا راصف ةرسك دعب ١2)(اهنوكسل) «ءاي» .««لوق» نم

 .تاغللا حصفأ هذهو «ةثالث واولا تاوذ ىفو «نالمع ءايلا تاوذ ىفف

 ءافلا مشي هنأ الإ . .ةرسكلا لقنو ةمضلا فذح نم مدقت ام لعف نم مهنمو

 . :ليق اذهلوءةمضلا توص نم اًئيش ةرسكلا بوش :انه مامشإلا ٍيىنعمو "'(مضلل)

 . امور ىمسي نأ ىغبني

 . مورلاب ءارقلا ضعب هنع ربع دقو :تلق

 ؟مامشإلا اذهب ظفللا ةيفيك ام :تلق نإف

 ةكرحب ةملكلا ءاف ىلع ظفلي هنأ ءارقلاو نييوحنلا نم ريثك مالك رهاظ :تلق

 .عويشلا ليبس ىلع ةرسكو ةمض نيتكرح نم ةجزتمم ةمات

 ءاف ىلع ظفلي نأ ظفللا ةيفيك :لاقف .نيرخآتملا ضعب هررح ام برقألاو

 .اعويش ال ازارفإ نيتكرح نم ةبكرم ةمات ةكرحب ةملكلا
 .رثكألا وهو ةرسكلا ءزج هيلي لقألا وهو مدقم ةمضلا ءزج

 ةخل ىلت ةحيصف مامشإلا ةغل ىنعا «ةغللا هذهو .ءايلا تضحمت مث نمو

 .ةلصفلا ىف رسكلا

 .(اهنوكل) أ ىفو  ج «ب(1)

 . (مضلا) ج .1 ىفو ب (0)

 : ظ 0 ظ



 اهمض ىلع ءافلا ىقبتو لقثلا أشني اهنم ذإ «نيعلا ةرسك فذحي نم مهنمو

 ."اهلبق ام مامضنال «عبب» ىف واو ءايلا بلقتو «لوق» ىف ١2)(واولا) ملستف

 :زجارلا لوق اهيلعو (97تاغللا فعضأ ةغللا هذهو

 0 (؟7تيرتشاف عوب اًيابش تيل

 «لعي ملو ةلع فرح هنيع ام جرخيل ««لتعا» نود ؛لعأ» :لاق امنإو : هيبنت |

 .حيحصلا مكح اهمكح نإف ءهيف ديصو «ناكللا ىف روع» :وحن

 .:لاق مث

 .٠ هدم 2و
 ممم مم ممم ممم م مفعم بدتجسي سبل فيخ لكشب إو

 ب()

 (عيب ىف ءاي واولا بلقت) ! ىفو قفز

 نيتغلل ةبسنلاب ةغللا هذه فعض ىلإ «لمتحاف») :هلوقب راشأ اما ١/ :ىنومشالا لاق (؟

 .ها (دسأ ىنب ءاحصف نم امهو ريبد ىنبو سعقف ىنبل ىزعتو «نييلوألا

 :هردصو « سدسملا زجرلا نم وهو ؛جاجعلا نب + ةبؤر : هلئاق «تيب زجع (5)

 تَيَل اًئيش عفني لهو تيل

 . شيعي نبا «عفني لهو ناكم «عفتي امو» ىورو
 اذإ بابشلا نإف «ديفي الو عفتي ال ىنمتلا نكلو .هيرتشأف بابشلا عابي نأ ىنمتأ :ىنعملا

 .عجري ال ىَّلو
 لعف «عفني» ىفنلا هانعم ماهفتسا فرح «لهو» ,بصنو نمت فرح «تيل» :بارعإلا

 لحم ال ةلمجلاو «لعاف هظفل دصق «تيل» لوعفم «اًئيش# ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم
 .لوهجملل ىنبم لعف «عوب» همسأ «اًبايش» لوألل دكؤم نمت فرح «تيلا ةضرتحم اهل

 لعف ىرتشا ؛تيرتشاسف» تيل ربخ عفر لحم ىف ةلمحلاو هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو

 . لعاف ءاتلاو ضام

 «هئاف مض صلخأ لوهجملل هانب املف .نيعلا لتعم ىثالث لعف هنإف ؟عوب» ىف :دهاشلا 0

 ىنب ضعب مهنمو , فلؤللا ىكح نم مهنم «برعلا نم ةعامج ةْغل ءافلا مض صالخإو

 .ليذه نع تيكحو «ءةبض مهنمو « ميت

 25584 ١/ ليقع نباو 245 ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 86/١" ماشه نباو 5 ص ىدوكملاو «دوادو «ىبودنسلاو لما ١/ ىنومشالاو

 ١/ عماوهلا عمه ىف هركذ اضيأو 205١ ىطويسلاو ,07 /7 بيبللا ىنغم ىف هركذ اضياو
 لول ال لصفملا حرش ىف شيعي نباو 2754
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 مض وهو «لكش ببسب لعافلا لعفب لوعفملا لعف سابتلا فيخ اذإ

 .(9(قوع) ىفو ءمامشإلاب وأ مضلا صالخإ «دبع اي تعب :«عيب» ىف لوقتف

 «تعبا ىف رسكلا تصلخاأ ول ذإ «مامشإلاب وأ رسكلا صاالخإب «ديز اي تقع»

 . لعافلا لعفب لوعفملا لعف سبتلال «تقع» ىف مضلاو

 همالك رهاظ لب «هيوبيس هل ضرعتي مل سبتلملا لكشلا بائنتجا نم هركذ امو

 . 9اًقلطم ةثالثلا هجوألا راوج

 (؛)(انلعف وهو) انئش ام انثُغ :نالف ىنب ةمأ نع ةمرلا وذ هاكح ام هديؤيو

 2 و : لاق مث

 بح وحنل ىري دق عابل امو 0

 نم ؟عاب» ءاف ىف زاج ام هئاف ىف زوجي مغدملا فعاضملا ىثالثلا نأ ىنعي

 تدر انتعاضب هذه# ئرقو درو بحا :وحن مامشإلاو مضلاو رسكلا صالخإ

 ءهريغ روجي ال :مهضعب لاقو .مضلا فعاضملا ىف حصفألا نكلو هني

 . 9زاوجلا حيحصلاو

 ليق» وحن ىف ضرع ام ©0(سابلإلا نم) مغدملا ىف ضرعي له :تلق نإف

 ىلغ ناك اميف الإ .هؤاف تحتف لعافلل ىنب اذإ فعاضملا نأل .ال :تلق

 صالخإب سبللا ضرعيف «2(بح) وحن ءافلا ىلإ هنيع ةمض تلقن اذإ «لعف»

 .مامشإلاب وأ - رسكلاب  «بح#» لوقي نأ سبللا ةلازإ ىعار نم سايقف . مضلا

 .(قيع) ب ىفو  ج أ () جا ءب(١)

 .4(1) 2.1417 ١/ ىنومشألا عجار ()

 - ةمقلع ةءارق - فسوي ةروس نم "6 ةيآلا نم (5)

 . (انيلإ تدر) مضلا ةءارقل (5)
 .«سابتلالا» ج ىفو ب أ (0

 (ببح) ب ىفو -ج أ (8)

 م ١



 :لاق مث

 ىلَجْنَي هْبشو داقناو راتخا ىف ىلَت نيعلا امو عاب افل امو
 «راتخا» :وحن لعتفاب نوزوملا ىضاملا لعفلا نم هنيع (0١(تلتعا ام) نأ ىنعي

 نم عاب ءافب لعف ام نيعلا هيلت ىذلا وهو .هئلاثب لعفي «داقنا» وحن لعفلاب وأ
 رسك ثلاثلا رسك نمو ؛مامشإلابو «روتسخاو ريتخا» لاقيف مامشإلاو مضلاو رسكلا
 .اهمشأ همشأ نمو «.ةزمهلا مض ثلاثلا مض نمو ةزمهلا

 ىف قبس امك حيحصلا مكح همكحف عونلا اذه نم هنيع لعت مل ام نأ ملعاو

 .؟روتعا» وحن «ىثالثلا

 نع بونت ىتلا ءايشألا ةيقب ركذ ىف عرش ةيسفيكلا 20(نايب) نم غرف الو

 :لاقف لعافلا
ّ 1 1 1 - - 

 ىرَح ةباينب رج فرح وأ 202 ردصم نم وأ فرظ نم لباقو
 لبقي ال ام 29(رجلا فرحو) ردصملاو فرظلا نم نأ ىلإ (لباقو) هلوقب راشأ

 . ةباينلا

 :طورشب الإ اهلبقي الف فرظلا امأ

 ؛ناكم سلج الو «تقو ريس روجي الف اصتخم نوكي نأ :لوألا

 (©9ضشفخألل اًقالخ «كدنع سلج» روجي الف اًقرصتم نوكي نأ :ىناثلاو

 فرظلا ةباين هتزاجإ ىف جارسلا نبال اًقالخ هب اظوفلم نوكي نأ :ثلاثلاو

 .ىونملا

 :طورشب الإ 22(اًضيأ) اهلبقي الف ردصملا امأو

 «تلعأ ام» ج ىفو ب ل(

 .اركذ» ب ىفو .ج أ(

 .«رورجملا» ب ىفو 10

 .40 /7 نابص ءمد بصتلا ىلع هئاقب عم فرصتملا ريغ فرظلا ةباين زوجي شفخالاذ 2

 ب (6)

 5.4 0 و



 .هوحنو «ناحبسا ةباين زوجي الف ءاًفرصتم نوكي نأ :لوألا

 مدعل «برض بِرض» زوجي الف ديكوتلا درجم ريغل نوكي نأ :ىناثلاو

 . ةدئافلا

 «ريس ىَلَبا وحن لماعلا ريغب هيلع الولدم وأ هب اظوفلم نوكي نأ :ثلاثلاو

 . مهضعبل اًقالخ بني مل 0١2(لماعلا) هيلع لد ولف «ديدش ريس ريس ام :لاق نمل

 :نيطرشي الإ اهليقي الف رورجملا امأو

 ذمك .لامعتسالا ىف (ذحاو اهجو هل راجلا فرحلا (9(مزلي الأ) :لوألا

 ال امك كلذ نم ءىش بوني الف ءانثتساو مسقب صخ امو فاكلاو برو ©(ذنمو)

 . فرصتملا ريغ فرظلا بوني

 ْ . ليلعتلا ىلع تلد اذإ ؟نمو ءابلاو ماللاك» ليلعتلل نوكي الأ :ىناثلاو

 .:هلوق ىف كلذ 2؟9(مهضعب) زاجأ دقو «نييوحنلا ضعب كلذ ركذ

 اال «ة)هتباهم نم ىضخُيو ءايح ىضْنُي

 .«لبقي ال نوكي» أ ىفو .ج اب (؟9) . (لماعلاب) ب ىفو .ج أ )١(

 108 .ب (0)
 اهب حدمي طيسبلا نم ةليوط ةديصق نم بلاغ نب مامه قدزرفلا هلئاق ءتيب ردص (0)

 .هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نيدباعلا نيز قدزرفلا
 : . مستبي نيح الإ ملكي امف :هزجعو

 نوفجلا ءاندإ وهو ءاضغإلا نم  هنوفج ضمغي - مولعملا ةغيص ىلع «ىضغي» :حرشلا

 ؟مستبي# «لالجإلاو ميظعتلا :ةباهملاو ء«ةبيهلا :ةباهملا :«هتباهم» ضعب نم اهضعب

 , ةغيص ىلع ةيناثلا «ىيضغي» «لوهجملا ةغيص ىلع «ملكيا «كحضلا لئاوأ :ماستيالا

 . لوهجملا
 ءايحلا نم هنوفج ضمخي وهف .لالجو ءايح وذ مشتحم نيدباعلا نيز نأ :ىنعملا

 . هماستبا تقو الإ ملكي امف ؛سانلا عور أده مستبا اذإف هتبيه نم مهنومج سانلا ضمغيو

 رتتسم ريمض هلعافو ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف «ىضغي» :بارعإلا

 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هلجأل لوعفم «ءايح» حودململا ىلإ دوعي وه هريدقت ًزاوج
 ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لوهجملل ىنبم عراضم لعف ىضغي فطع فرح واولا «ىضغيو»

 نمب رورجم «هتباهم» رج فرح «نم» وه هريدقت ًزاوج رتتسم ريمض لعافلا بئانو فلألا

 ََخ . هيلإ فاضم حودمملا ىلإ دئاعلا بئاغلا ريمضو فاضم وهو

 ايس



 ماقم موقت "ل «هبايشب ديز جرخ» وحن ىفف ةيلاحلا ءايلا نأ .رايإ نبا ركذو

 «نم» هعم ناك اذإ زيمملا كلذكو «.كلذك هنع بوني ىذلا لصألا نأ امك . لعافلا

 .2©١)ًضيأ لعافلا ماقم موقي ال هنإف ٠ ««سفن نم تبطا :كلوقك

 , (0هباب ىف ىتأيسو زئاج ريغ لاثملا اذه ىف «نم» لوخد :تلق

 ءرج فرح وه امنإ بئانلا نأ ىضتقي (رج فرح وأ) :هلوق :تلق نإف
 .ءارفلا نع لقن امك عفر لحم ىف نوكيف

 الو فرحلا ال رورجملا وه امنإ «بئانلا نأ ءنييرصبلا بهذم :تلق

 .هركذب ىفتكا رورجملل ©7(اًمزالم) فرحلا ناك املو .عومجملا

 اعم رورجملاو راجلا وه بئانلا نأ ليهستلاو 2؟9ةيفاكلا ىف همالك رهاظو

 :لاق مث

 دري دقو .هب لوعفم ظفللا ىف دجو نإ ىذه ضعب بوني الو

 / . (00(رجلا فرحو) ردصملاو فرظلا ىلإ (ىذهب) ةراشإلا

 بئانو لوهجملل ىنبم عراضم لعف «ملكي» ىفن فرح ام «عيرفتلل ءافلا «امف» -

 فرظ «نيح» هل لمع ال ءانئتسا فرح «الإ» وه هريدقت ًزاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «مستبي» ملكتيب قلعتم نامز
 .وه هريدقت ازاوج

 :ىأ ردصملا ريمض وه هيف لعافلا نع بئانلا نأل «هتباهم نم ىضغيو» ىف :دهاشلا

 نع بني مل كلذلف ؛هل لوعفم وهو هتباهم لجأل :ىأ ليلعتلل «نم» ةملكو .ءاضغإلا وه
 . لعافلا

 «نم» نأب هفارتعا عم ىضغي لعاف بئان «هتباهم نم» :هلوق نأ ىلإ شفخألا بهذو
 .لعافلا نع هلجأل لوعفملا ةباين عنمت ال هنأ هدنعو «ليلعتلل رج فرح

 «دوادو كالا / ةففف ١/ ماشه نبا :ةيفلألا حارش نم ه هركذ :هعضاوم

 6 /؟ لصفلا حرش ىف شيعي نبا هركذو ١/ ١47 ىنومشألاو «ىبودنسلاو

 ١/ 21١47 ىنومشألا عجار )غ0(

 :كلام نبا لوق دنع (؟)

 دفت اًسفن بطك ىنعملا لعافلاو ددعلا ىذ ريغ تئش نإ نمب ررجاو
 .76 ةقرو كلام نبال ةيفاكلا (5) «اًنراقم» ىفو .ج آل (7)
 . «راجلا» ب ىفو .ج ءأ (5)



 دوجو عم اهنم ءىش ةباين زوجي ال هنأ :نييرصبلا روهمج بهذم

 لقنو «شفخأالا نع فنصملا هلقنو «ءاقلطم كلذ زاوج :نييفوكلا بهذمو

 .هب لوعفملا ىلع مدقت اذإ هب لوعفملا ريغ ةباين زيجي 77 امإ) هنأ هنع مهضعب
 .ةثالث ىلع بهاذملاف

 نع دراو هنأ عم كلذ نم عنام ال ذإ «لوقأ نييفوكلا لوقبو :فئنصملا لاق

 اذه ىفو 27«نوبسكي اوناك امب اموق ىَرَجيِل» ©)رفعج ىبأ ةءارق هنمو «برعلا
 (درُي دقو) :هلوقب راشأ هوحنو

 ةيولوأ الو :ليق «ءايشألا هذه نم دحاو لك ةباين تراج هب لوعفملا دقف اذإو

 :9©2نايح وبأ خيشلا لاقو «2*)رورجملا ليقو «؟7ىلوأ ردصملا :ليقو ءاهنم ءىشل

 , (4) (9ىلوأ ناكملا فرظ

 .ب 32 ((

 تهتنا ءرشعلا تاءارقلا باحصأ دحأ «ىندملا ىموزخملا عاقعقلا نب ديزي رفعج وبأ :وه (؟9)

 «هنم ةنسلل أرقأ دحأ نكي ملو «ةءارقلا ىف اهلهأ مامإ ناكو « ةنيدملاب ءارقإلا ةساير هيلإ

 لوعفملا مدقت عم لعاف بئان «امب» لوعفملل ىنبم ىزجيف - ةيثاحلا ةروس نم ١4 ةيآلا نم (؟)

 .ليلدلل نييفوكلا ىأر تيضتراو .اموق وهو هب
 . 4 /؟ نابص ه1 .لماعلا لولدم ىءزج فرشأ هنآل (*)

 .؟ا/ /؟ نابص ها .راثللا ةطساوب هب لوعفم هنأل (5)

 ىهتنا >' مق ءاهقراشمو رضرألا براغم ىف برضو رجاه «عئاضلا نبا مهنم 1 ٠ «نيريثك نع

 :وحنلا ىف هتافلؤم نمف ءاريثك فنصو ساحئنلا نبا نع ذخأف «ةرهاقلا | ىلإ فاطملا هب

 نبا بهذم ىلع ناكو «برعلا ناسل نم برضلا فاشترا هصخلمو - ليمكتلاو لييذتلا

 ليهستلا ىلع هحرش ىف كلام نبا ىلع در اذلو ؛ثيدحلاب ذاهشتسالا عنم ىف عئاضلا

 .ه ال46 ةئس ةرهاقلاب ىفوتو .بهسم مالكي

 . «ناكملا فرظ ةماقإ ترتخاو» فاشترالا ىف نايح وبأ لاق ب (0

 هتلالدك مازتلالاب لب عضولاب ال ناكملا ىلع لعفلا ةلالدو اًقالصخ رورجملا ةبانإ ىف نأل» (4)

 ىلع اًعضو لعفلا ةلالدل نامزلا فرظو ردصملا نم هب لوعسفملا هبشأ رهف ههب لوجفملا ىلع
 ىبأ خيشلا ىأر تيضتراو عمسهلا نع الن . 47ص ”؟"ج نابص ه ا «نامزلاو ثدحلا

 : 73ص "جا نابصلا خيشلا لاق . نايح



 :لاق مث

 "أ ةثانلا مف سك تاي هاا سال طوس ترا
 نمأ هسابتلا اميف اسك باب نم ناثلا بوني دق قافتابو

 .راتخا بابو «نظ بابو ءاسك باب : عاونأ ةثالث نيلوعفم ىلإ ىدعتملا

 أدتملا امهلصأ سيل نيلوعفم ىلإ هسفنب دعتم 20(لعف) لك :اسك بابف
 .ربخلاو

 .ربخلاو أدتبملا امهلصأ نيلوعفم ىلإ هسفنب دعتم «'2(لعف) لك :نظ بابو

 .رجلا فرح طاقسإب رخآو هسفنب دحاو ىلإ دعتم ©)(لعف) لك :راتخا بابو
 .ةثالثلا باوبألا ىف لوألا لوعفملا ةباين (؟”(زاوج) ىف فالخ الو

 نمأ طرشب اسك باب ىف هتباين زاوج ىلع قافتالا فنصملا لقنف ىناثلا امأو

 ةباينب الإ ((رمع ديز ىطعأ» وحن زوجي الو «مهرد (ديز ىطعأ» :لوقتف .سبللا
 .سبلي هنأل لوألا

 وهو ةفرعم لوألاو ةركن ناك اذإ ىناثلا ةماقإ عنم :ىسرافلا 29(نع) ىكحو

 .نظ باب ىف فالخلا ىتايسو .بيرغ لقن
 .انه هل ضرعتي ملف «راتخنا باب امأو

 بوصنملا دوجو عم راجلا طوقسب بوصنملا ةباين عنمي الو :ليهستلا ىف لاقو
 بوصنملا عفر نييعت روهمجلا بهذمو «ءارفلا بهذم اذهو (0)ه 1 .لعفلا سفنب

 . لعفلا سفنب

 ةلالد مدع هتياغ نأل ؛ناكملا فرظ ةيولوأ عنمي ال ثحبلا اذه نكل ...... ّ
 نم جرخي ملف .ناكملا ىلع اًمازقلا هتلالدو .نيصتخملا نامزلاو ثدحملا ىلع الصأ لعفلا
 ١/ ١84. ىنومشألا عجارو ه ا «امهنم هب لوعفملاب هبشأ هنوك

 .ب (0) .ب (0) .ب )١(
 .ب ل (8)
 جا ءب (60)

 .77ص ليهستلا (5)
0-6 

4 



 ْرَهَظ دصقلا اذإ امم ىرأ الو رهَتشا عنملا ىرآو نَظ باب ىف
 . ةثالث ىلإ دعتم لكف «ملعأ» باب امأو «نظ باب نايب مدقت

 (1)ملعأو نظ» باب نم نيلوعفملا ىناث ةباين نورثكألا عنم :فنصملا لاق

 الو ةلمج نيلوعفملا ىناث نكي ملو ,(59سبللا نمأ نإ كلذ راوج ىدنع حيحصلاو

 .ها ©")(رورجم) الو اًقرظ

 الو : ليهستلا ىف هلوق نأ الإ ءهل ضرعتي ملف «ملعأ» باب نم ثلاثلا امأو

 .هراوج ىضتقي ه ١ 2؟0اًقلطم تاالوعفملا نم لوألا ريغ ةباين عنمي

 .«جرسم كسرف (ديز ملعأ» زاجأف مهضعب نع هزاوج لقن دقو

 هتباين عنم :فنصملا نباو عيبرلا ىبأ نباو (00)ىوارضخلا ماشه نبا لقنو

 , © (220قافتاب

 :لاق مث
 6 و 8 - 8 01 - -

 اًققحم هل بصنلا عفارلاب اًقّلع امم بئاّثلا ىوس امو

 .«اجرسم كسرف ملعأ» الو «مئاق اًديز نظا» مهدنع روجي الف )١(

 «(رمع (ديز تننظ» ىف لوقتف اًنافتا-لوالا نيعت نمأي مل نإو «ةقب ةقباسلا ةلثمألا ىف امك (؟)

 ىنومشأ ه ١ «اًقلطنم (دلاخ ركب ملعادو «(رمع ديز نظ»و «اًقلطنم ادلاخ ركب تملعا»و

.186 /١ 

 .الا/ ص ليهستلا (5) .(رورجمو راج) ب ىفو .ج لأ 59

 لها نم ىسلدنالا ىراضنالا ىرارضخلا ماشه نب ىحب نب دمحم هللا لعوب :وه (6)

 . ءارضخلا ةريزجلا
 هنع ذخخأو «ىدنرلاو فورخ نبا نع ذخأ .ميلعتلا ىلع اًمكاع ةيبرعلا ىف اًمامإ ناك

 ةينبأ ىف لاقملا :اهنم تافنصم هلو .بدالا ىف اًقرصتم ًاًرئان ًرعاش ناكو «نيبولشلا

 .ه 7457 ةنس سنوتب ىفوتو .حاضيإلا دئاوفب حاصفإلاو «لاعفألا

 «ىطعأ ىلوعفمب اهبش ربخو أدتبم نارخآلاو حيرص لوألا لوعفملا نأب كلذ ىف مهتجحو (1)

 1 :هلوقك ةبانإب ءاج امإ عامسلا 0.

 اهميمص اميئل اهيلاوم مارك 2تحبصأ وجلاب هللا دبع تعبن

 للك ىنومشأ هأ

 . (قافتاب ثلاثلا ةباين زجي ملو) 950 ص حراشلا وهو فنصملا نبا لاق (0

 ا 5 0



 ءاظفل بوصنم وهف لعافلا نع اًبئان نكي ملو لعفلاب قلعت ام نأ :ىنعي
 .هطرشب ىنثتسملاو زييمتلاو لاحلاو هعم وأ هل وأ هيف وأ هب لوعفملاو فرظلاو ردصملاك

 . «ديزب تررمال وحن فرحب رورجلملاك الحم وأ

 امك هنع بئانلاو هب هبشملاو لعافلا ىوس امو :لوقي نأ ىغبني :تلق نإف

 .ةعوفرم ةثالثلا هذه نإف (١)0ليهستلا ىف ركذ

 لعافلا ركذ ىلإ جتحي ملف اًقلطم لعفلا ال بئانلا عفار عفارلاب ىنع :تلق

 .ملعأ هللاو ةهب ©0(هبشملا) الو

 ايوصنم هنع بئان وأ هب هبشم وأ لعاف ريغ لعفلاب قلعت امو) 7 ص ليهستلا ىف لاق )١(
 .(الحم وأ اًظفل

 .(هيبشلا) ج ىفو - ب ءأ ()
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 لومعملا نع لماعلا لاغتشا

 مساو فرصتملا لعفلا 2٠2)لمشيف) هلبق اميف هلمع زوجي ام: انه لماعلاب دارملا

 ال هنأل فرحلاو لعفلا مساو ردصملاو ةهبشملا ةفصلا نود لوعفملا مساو لعافلا

 .هلبق اميف لمعلل حلصي ام الإ بابلا اذه ىف رسفي

 :لاق مث

 2-0 و هت ٠9 و ع٠,

 لحملا وأ هظفل بصنب هنع لغش ًالعف قباس مسا رمضم ْنِإ

 .العف قباس ©")(مسا رمضم) لغش نإ :تيبلا ريدقت

 ةفص (قباس) :هلوقو .رهاظلا هرسفي ردقم لعفب لعاف (مسا رمضم) :هلوقف

 :هلوقو «قباسلا مسالا نع :ىأ (هنع) :هلوقو «لغش لوعفم (العفو) ءمسال

 : نيهجو زمتحي د (لحملا وأ هظفل بصنب ب(

 وحن هظفل بصنف «هلحم وأ «ريمضلا هظفل بصنب دارملا نوكي نأ :امهدحأ

 .«هب تررم (ديز» 20(هلحم) بصنو «هتبرض (ديز»

 ةداعإب هنع ىف ءاهلا نم لامتشا لدب وهو «نع» ىنعمب ءابلاف اذه ىلعو

 مسالا كلذ ظفل بصن نع العف قباس مسا ٌرمضم لّغش نإ :ريدقتلاو .لماعلا

 هلحم بصن وأ «(ديز» بصنل ريمضلاب لغتشي مل ول لعفلا نإف ؛هّتبرض (دذيز» وحن
 :لوقنف «ديز» لحم بصنل ريمضلاب لغتشي مل ول لعفلا نإف «هب تررم (ديز» وحن

 . اًبصن رورجملا لحم نوكيف «تررم ديزب»

 ؟حجرأ نيلامتحالا ىأ :تلق نإف

 وأ اظفل بصتتنا اذإ :ليهستلا ىف هلوق هديؤيو ءهظفل رهاظ وه لوألا :تلق

 :نيعضوم ئف زوجت هنم مزلي هنأ الإ (؟7ه ١ .قباس مسا ريمض الحم

 .ج ب (59) .ج ب (؟0)

 6 ص طيهستل تلا (5)



 ريمضلا هلغشي مل هب تررم (ديز» ::تلق اذإ كنإف ؛هنع» هلوق :امهدحأ

 هلغش لاقي دق نكلو .هبصني مل هيلغ طلس ول «مزال لعف هنأل «ديز» بصن نع

 .هلحم ىف لمعلا نع هلغش ىنعمب زوجتب «ديز» نع ريمضلا '

 مزليو «ىنبم هنأل ءهظفل بصني ال ريمضلاو (هظفل بصنب) هلوق :رخآلاو
 :دعب لاقي دق هنإف «راركت اضيأ هنم

 ىرَجي لصوك ةفاضإب وأ 20رج فرحب لوغشم لصفو
 .(لحملا وأ) هلوق نم ملع دق هنأل راركت ريدقتلا اذه ىلع رجلا فرح ركذف

 .0©2هلمأتف . كلذ نم ءىش هنم مزلي الف «ىناثلا لامتحالا امأو

 هبصنل حلاص لعف ىلع مسا 9"2(مدق) اذإ :ةيفاكلا حرش ىف هلوق هديؤيو

 .©0ه ١ .قباسلا مسالا ىف لب ريمضلا ىف ميسقتلا لعجي ملف ءالحم وأ اًظفل

 :هلوق ىف «نع» ىنعمب ءانبلا لامعتسا نم هيف ام الول رهاظ هجو اذهو

 .ريثك «نعا» ىنعمب ءابلا لامعتسا نأ ىلع (بصتنب)

 لختشا لعف هن هنإف «هنسحأ ام ديز» :وحن ليق امك همالك ىلع دري :تلق نإف
 5 . عامجإب بابلا نم سيلو قباس مسا ريمضي

 لعف نأل «قباسلا مسالا نع هلغشي (40(ال) ريمضلا نأل ءدري ال :تلق

 .(هنع) :هلوقب جرخف هلبق اميف لمعي ال بجعتلا

 ْ :لاق مث

 ل امتح ارمضأ لعفب هبصنا قباسلاف

 بهذملا اذه درو) 7597 ١/ ليقع نبا لاق ءدودرم ىناثلاو .ىفوك ىناثلاو ىرصب لوالاف )١(

 رهاظلا ىف لماع وه :موق لاقو .هرهظمو مسا ريمض ىف دحأاو لماع لمعي ال هنأب
 .ه ا(لماوعلإب اهلاصتا دعب ىغلت ال ءامسالا نأب :درو .ىغلم ريمضلاو

 .(مدقت) ج ىفو - ب ل(

 الحم وأ اًظفل هبصنل حلاص لعف ىلع مسا مدقت اذإ هنإ) "5 ةقرو ةيفاكلا حرش ىف لاق (1)
 .همالك صن (قباسلا مسالا كلذف هريمض ىف هلمعب هيف هلمع نع لعفلا لغشو

 .(مل) ج ءب ىفو «أ54(1)

- 
5 
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 ال رمضم لعف روهمجلا دنع هل بصانلاف «بصن اذإ قباسلا مسالا نأ :ىنعي

 .هراهظإ زوجي

 عمجي الف ءهنم ضرعلاك رهاظلا نأل ءامتح ًرامضإ :ىأ (امتح) لاق اذهلو .

 ةروص لك ىف بجوي هبصن سيلو «هبصن باجيإ هترابع ىضتقم :تلق نإف

 .ركذيس امك

 دارملا سيلو ءبصنلا حصي ثيح (اًمتح) رمضملاب هبصنا دارملا :تلق

 .حضاو كلذو .امتح ١2)(هبصن)

 :هلوقو

 ًارهظأ ْدَق ل قفاوم 020 لل

 :ريدقتلاف «هتبرض نير» وحن «نكمأ نإ ظفللاو ىنعملا ىف هل اًقفاوم :ىنعي

 ىأ) «هب تررم (ديز» وحن ءرذعت نإ ظفللا نود ىنعملا ىف وأ «هتبرض اديز تبرض
 . 79(ديز تزواج

 : ماسقأ ةسمخ ىلع هريمضل بصان لعف هدعب عقاولا مسالا نأ ملعاو

 «نارمألا هيف وتسمو «ءبصنلا حجارو «عفرلا بجاوو «بصنلا بجاو

 ش .عفرلا حجارو

 :هلوقب لوألا ىلإ راشأف

 مُْيحو نإك لعفلابصتخي ١ امقباسلا ال ْنإمََح ب صنلاو
 تاودأك لعفلاب صتخي اًئيش قباسلا مسالا ىلو اذإ بجاو بصنلا نأ :ىنعي

 حجار اهدعب بصنلا نإف «ةزمهلا الإ ماهفتسالا تاوداو ضيضحتلا تاودأو طرشلا

 .بجاو ال

 هتيقل (ديز امثيح :وحن «امثيحو» ««هتبرض (ديز نإ» وحن ءنإب "(لثم) دقو
 . (9(همركأف)

 .ب (؟) . (ابصن) ج ءب ىفو-()

 ب أ () .(هلثم) أ ىفو .ج ءاب (0)
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 | :هلوقب ىناثلا ىلإ راشأ مث

 ادبأ همزتلا عف رلاف_ّصتخي ادتبالاب امقباسلا آلت نإو

 لجو دعب ام الومعم لبق ام ذر مل امّآلتلْمفلا اذإ اذك
 :(1)نييبسل بجي عفرلا نأ ىنعي

 كلذ فنصملا لثمو ,29ءادتبالاب صتخي ام مسالا ىلع مدقتي نأ :امهدحأ

 رشب امتيل»و .ورمع هبرضي ديز اذإف تجرخ :وحن ءامتيل» و «ةيئاجفلا «اذإب»
 «هئملك

 :بهاذم اهدعب «0(لاختشالا) مسا ىفف «اذإ» امأ

 اهيلي ال (؟"(اهنال) «هعفر بوجوو («هيوبيس ف

 وأ أدتبم ةلزنمب اهعم مالكلا نأل «ةروسكملا وأ 5 ةلوؤم : ةححوتفملا «نإ»و

 .برعلا مالك فلاخ دقف كلذ ريغ 0*2(اهالوأ) نمف .ربخ

 .هيلع هللا ةمحر ءةيوبيس ناك نإو «هيلإ تفتلي الو ليهستلا حرش ىف لاق

 نكي مل نإو 2")(اهدعب) بصنلا زاج دقب اًنورقم لعفلا ناك نإق : ليصفتلاو
 نورقملا لعفلا اهءاليإ برعلا نع ىكح دق شفخاألا نأل «عفرلا بجو اهب اًنورقم
 الو لعف اهيلي ال اهنأ روهمجلا بهذمف ؛امتيل» امأو ... حيحصلا وهو ليق . .دقب

 (0(70ل) اذه ىلعو ءاهدعب ةيلعفلا ةلمجلا وتو مهضسعي زاجل دقو . لعف لومعم

 هبرضي ديزو تجرصخا وحن «لاجلا واو ءادستبالاب صتخي امم مهضعب ركذو

 .«ورمع هبرضي اديز» زوجي الو «ورمع

 2000 .0لإب) لصألا ىف 9
 .(هنع لاغتشالا) ب ىفو .ج ءأ (9
 .(هنأل) ب ىفو ج لأ(

 (اهالاو) أ ىفو .ج ب (60)

 اج ب (0 جا(
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 هلبق اميف هدعب ام لمعي ال ءىش لعفلاو مسالا نيب نوكي نأ :ىناثلاو

 ءانثتسالا ىف ؟الإ" و فوصوملاو لوصوملاو ضيضحتلاو طرشلاو ماهفتسالا تاودأك

 . ةيفانلا «أم١ و ءادتبالا مالو ةيربخلا مكو ةخسانلا فورحلاو

 .(١)هب ىفن ام لومعم ميدقت ىف بهاذملا ىلعف «ال» امأو

 نأل «بجاو هوححنو لاثملا اذه ىف عفرلاف «؟هتيقل له ديز» :كلذ لاثم

 اهرئاس ليشمتو ردصلا تاودأ نم اهنوكل ءاهلبق اميف اهدعب ام لمعي ال «له»

 , 70(هي) لوطن الف 7)2لهس

 دجو امل الوعفم هلبق ام دري (*(نل اًئيش لعفلا الت) اذإ اذك :تيبلا ريدقتو

 .هذعب

 ْبَلَع لعفلا هؤاليإ ام دعبو ْبلَط ىذ لعف لبق بصن ريتخاو

 :بابسأ ةثالثب لعفلا ىلع حجرتي بصنلا نأ : ىلعي

 ىهنلاو رمألا وهو .بلط ىذ لعف لبق لاغتشالا مسا عقي نأ :لوألا

 .«همحرا كدبع مهللا»و ««هنهت ال (رمعو ,هبرضا (ديز» وحن ءاعدلاو

 «ةزمهلاب ماهفتسالاك» لعفلا هؤاليإ بلغ ءىش دعب مسالا نوكي نأ :ىناثلاو
 اديز امهو .«همركأ هاقلت اديز ثيح»١و . «ةتبرض اديزأ)" وحن : «نأو هلو ءامو ءثيحو

 . «هتيقل

 :هلوقب دارملا وهو «ةيلعف ةلمج ىلع فطاع دعب مسالا نوكي نأ :ثلاثلاو
 م .٠ -0 ها 2

 الوأ ٌرقتسم لّعف لومعم 2 ىَلَع لصَف الب فطاَع َدْعَبو

 هعنم اهيف هعنم نمو «قباسلا مبسالا ىف بصنلاو لاغتشالا زوج اهلومعم ميدقت زاجأ نمف )١(

 «هبرضأ ال ديز» هريغ نود مسقلا باوج ىف عنملا وهو ءليصفتلا حصالاو «عفرلا بجوأو

 «هبرضأ ال هللاو ديز»
 ىنتيل ديز ءهتيقل مك ديز «هتملك الهو ؟هتيأر لهو «كمركي هترز نإ ديز :ةلثمالا نم )1١(

 .هتبرض لجر دير «هتبرض ىذلا ديز «هتبرض ام ديز ءورمع هبرضي الإ ديز ام «همركأ
 .(مل اًئيش الت لعفلا ناك) ج ءب ىفو .ءأ(4) .(هيف) ج ىفو .ب ءأ()
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 تيقل» كلذ لاثم «ىتأتسو :نيهجولا تاذ نم (الوأ رقتسم) هلوقب زرتحاو |

 .اهلثم ىلع ةيلعف فطعب ةلكاشملل بصنلا حجر امنإ ««هتملك ارمعو اديز

 الف «هتمركأف ورمع امأو ديز ماق» وحن 0١2(نم) (لصف الب) :هلوقب زرتحاو

 عطقنم اهدعب 2")(مالكلاف) ردصلا تاودأ نم اهنأل ءامأب لصفلا عم فطعلل رثأ

 .اهلبق امع

 ..«همركأف ديز امأو» وحن بصنلا حجرم دجوي مل ام حجرأ اهدعب عفرلاف

 :ناهيبنت

 امنإو .كلذك سيلو (لعف لومعم ىلع) :هلوق ىف فنضملا روجت :لوألا
 . ةيلعفلا ةلئمجلا ىلع ()فطعلا»

 ةيلعف ةلمج ىلع فطاعلاب هيبش دعب لاغتشالا مسا (؟!(نوكي) نأ  اهدحأ
 ىف اهيلو امل نكلو «ءادتبا فرح انه ئىتحف «هب تررم (ديز ىتح موقلا تيتأ» وحن

 .ةفطاعلا تهباش اهلبق ام ضعب ظفللا

 لاوزل ورمع عفر (0)(نيعت) «هتبرض ورمع ىتح (ديز تبرض» :تلق ولف

 ىف هركذ «ضعبو لك نيب الإ ةفطاعلا عقت ال ذإ .ةفطاعلاب ةيئادتبالا ىتح هبش

 . هيلي ام لوعفم هيلإ فاضمب وأ هيلي ام لوعفمب ماهفتسا هب باجي نأ :ىناثلاو

 .؛هئبرض (ديز٠:؟تبرض مهيأ» :باوج ىف كلوق :لوألا لاثم

 . «هئبرض ديز مالغ2:١؟تبرض مهيأ مالغ» باوج ىف كلوق : ىناثلا لاثمو

 (ىف) ج ىفو .ب ءأ(١)
 (مالكلا اًعفار) ١ ىفو ج ءب (؟)
 (فطعي) ب ىفو .ج لق 5

 (حجر) ب ىفو .ج ل (0)



 عيش لك نإ » :ىلاعت هلوقك .الخم افصو مهوي هعفر نوكي نأ :ثلاثلاو

 «هانقلخ» نوكي نأ مهوي عفرلا نأل «حجار هيف بصنلاف 004 9 ردَقب هانَقَلَح

 .اهلبق امل اًصان رسفت ال ةفصلا ذإ ءمهوتلا كلذ عفري بصنلاو .ةصصخم (ةفص

 لهأ بهذم وهف ردقب ءايشألا قلخ مومسع مزليف ربخ وهف ةفص نكت مل اذإو
 :هلوقب عبارلا ىلإ راشأ مث ©9عفرلاب ئرق دقو .ةنسلا

 اريخم نقطعاف مسا نع هب َربْخُم العف فوطعملا الت نإو

 ىهو نيهجو تاذ ةلمج ىلع فطاع دعب لاغتشالا مسا عقو اذإ هنأ :ىنعي

 ةاعارم عفرلا زوجيف «هتمركأ (رمع»و ؛«ماق ديز» :وحن لعف اهربخ ىتلا ةيئادتبالا

 لك ىف نأل رخآلا ىلع امهدحأل حيجرت الو ءاهزجعل ةاعارم بصنلاو ءاهردصل

 . 7(نيتلكاشملا) برقأ ىلع هبترتل بصنلا حيجرت ىغبني :تلق نإف

 عفرلا نأل .ءضهني الو «كلذل مفرلا ىلع مهضعب هحجر دق :تلق

 ىسرافلا نع ىكح دقو ءايواستف حجرم امهنم لكلو «رامضإلا مدعب (؛!(حجرتم)

 .عفرلا حيجرت

 قباسلا تيبلا ىف لاق امك (لصف الب) :لوقي نأ ىغبتي ناك :تلق نإف

 ٠ رثأ الو .حجار هيف عفرلاف «هتمركأف رمع امأو ماق ديز» :وحن نم (زارقحا
 .فطعلل

 ؟فوطحملا هلوقب دارملا ام :تلق نإف

 ةلمج دارأ نإو «ةرابعلا ىف حماست 2*!(دقف) لاغتشالا مسا دارأ نإ :تلق

 .رمقلا ةروس نم 54 ةيآلا )١(

 ..لاح «ردقبو» «نإ ربخ ةلمجلاو .أدتبملل ربخلا عضوم ىف «هانقلخ» نأ ىلع نكل (؟)
 .(نيلكاشملا) ب ىفو .ج ل (79)

 .ج 1 (0) .(حجرم) ب ىفو .ج ءأ (5)
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 :هيشن

 ىتح موقلا ىنأ ديز» وحن فطاعلا مكح «ةلآسملا هذه ىف فطاعلا هبش مكح

 . كلذ نايب قبس دقو «هب رم ًارمع

 (7(وحن) لعفلا مكح ةلأسملا هذه ىف (1)(ربخ مقو اذإ لعفلا هبش مكحو
 .«همركي ورمعو هللا دبع براض اذه»

 :هلوقب سماخلا ىلإ راشأ مث
 حبي ملام عدو لعفا حببأ امف حجر رم ىذّلا ريغ ىف عفرلاو

 حجرمو  عفرلا بجومو «بصتنلا بجوم نم الخ هنأل «هتبرض دير» :لاثم

 .هيف رامضإ ال هنأل «هعفر حجر امنإو «نيرمألا ىوتسمو « بصنلا

 :٠ :لاق مث
2 0 

 ىرجي لصوك ةفاضإب وأ رج فرحي لوغشم لصفو

 بصنلا بوجو ىف ؛هتيأر ميز نإ) لثمف «ةفاضإ وأ رج فرح هترشابم نم عنم

 . لئاسملا ةيقب ةيقب كلذ ىلع سقو «هاخأ تيأآر» وأ «هب تررم (ديز نإ»

 ىف بصنلا نأ اوركذ دقو ؟لئاسملا عيمج ىف كلذ حصي فيك :تلق نإف

 تبرض (ديز» ىف بصنلاو «هاخأ تبرض (ديز» ىف هنم نسحأ «هتبرض اًديز» وحن
 «ناسيك نبا سكعو «هسفنب تبرض لوصول «هب تررم اديزف ىف هنم نسحأ «هاخأ

 . ؛هيخأب تررم (ًديز» ىف هنم نسحأ «هب تررم (ديز ىف بصنلاو
 ءبصنلا ىلع عفرلا حيجرت ىف «؟7(ةيواستم) لئاسملا هذه «0(لك) :تلق

 . كلذ ىفاني ال اهيف بصنلا بتارم توافتو

 :لاق مث

 صح نام كي ْمَلنِإ لعفلاب لمع اذ اًمصو بابلا اذ ىف وسو
 قباسلا مسالا بصان ريسفت ىف 2(لماعلا» فصولا مكح ؟*0(نأ) :ىنعي

 ١ .لعفلا مكح

 .(ةتوافتم) ! ىفو .ج ءب(4) .ب ( .باءأ(7» جا (0)
 ب 3 فز ب ل (0)



 مساو لعافلا مسا ءفاصوألا نم بابلا اذه ىف لعفلاب ىوتسي ىذلاو

 ردصملاك فصوب سيلو .فصولا لمع لمعي امم فصولاب زرتحاو , ©20لوعفملا

 . لعفلا مساو ءىردصم فرحو ءردقملا

 .هلومعم ميدقت زاوج ىف فالخلا ىلعف هلعف ىف بئانلا ردصملا امأو

 :هلوقبو «0©2لمع ال هنإف «ىضاملا ىنعمب لعافلا مسا نم (لمع اذ) :هلوقبو

 اميف لمعي ال هنإف «لأل ةلص عقاولا لعافلا مسا نم 29(لصح معنام كي مل نإ)

 .لاغتشالا باب ىف عقت ال اهنإف ةهبشملا ةفصلا هيلع دري :تلق نإف

 اهلومعم مدقتي ال اهنأل «لأل» ةلص عقاولا لعافلا (؛)(مساك) ىه :تلفق

 ْ :لاق مث .ةدحاو ةلعلاف اهيلع

 عقاولا مسالا سفنب ةقلعك عباتب ةلصاح ةقلعو 1 ا 57 4

 هاخنأ تلعج (27)(ولف) «هاخأ (رمع تبرض (ًديز» وحن نايبلا فطعو ««'(اهبحي)

 ««ماخأو ًارمع تبرض ديز) وحن ةصاخ واولاب (820(قسنلا) فطعو 27 عنتما الدب

 . 297 عنتما اهريغب فطعلا ناك ولف عمجلا ىنعم اهتدافإل

 تنأ ديزأ) لابقتسالاو لاحلا ىنعمب لوعفم مساو لعاف مسا نم لماعلا فصولا لاثم )١(

 ١/ ١97. ىنومشأ ها (هيلع سوبحم وأ «هب رام وأ ءهاخأ مركم وأ ءهيراض

 .«سمأ هبراض انأ ديز» وحن لمعي ال ىأ (0)

.1 5 

 .(مسا) | ىفو  ج ءب (5)

 .(اهبرضي) ج «ب ىفو أ (0)

 .(نإف) ب ىفو  ج أ )00

 ىف لماعلا وه لدبلا ىف لماعلا نإ انلق نإ زوجي معن .لماعلا ريركت ةين ىف لدبلا نأل ()
 ب .ل(84) ١/ ١95. ىنومشأ .ه ا هنم لدبملا

 ١/ ١94. ١ ىنومشأ ها .فطعلا فورح نم اهريغ فالخب ءعمجلا ىنعم واولا ةدافإل (9)
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 هموزلو لعفلا ىدعت
 ْ :لاق

 «لمَع» وحن هب ردصم ريغ «اه» ١ لصت نأ ىَدَمْلا لعفلا ةمالع

 ' .مرالو دعتم :نامسق لعفلا

 وحن ردصملا ريغ ىلع دوعي ريمض هب لصتي نأل هتيحالص ىدعتتملا ةمالعف .

 .«ديز هلمع ٌريخلا» لوقتف «لمع»

 ةلماع تسيلف مزاللاو ىدعتملاب لصتت اهنال ءردصملا «ءاه» نع زرتحا امنإو

 .امهنم دحاول

 هنإف .ناكملاو نامزلا ىفرظ 2)ريمض) ىنئتسي نأ ىغبني ناك :تلق نإف

 :وحن ردصملا ريمضك مزاللا لعفلاب لصتي
 ممم ماء ءءء مملة ية ممم (9هاندهش اًمويو
 ' .«هترس ليملا»و

 .ج ل ()

 5٠ ص اج هيوبيس دهاوش نم وهو ءرماع ىنب نم لجرل ؛ليوطلا نم تيب ءزج (؟)
 1 : همامتو

 لفات لاهنلا نعّطلا ىوس اليلق 2 رماعو اًميلس ... ... ...
 . ؟ليلق» ىورو «ءاندهش موي» ىورو
 انه «لفاونلا» ناليع سيق نم ناتليبق ؛(رماعو اًميلس» ؛هيف اندهش «ءاندهش» : حرشلا

 انه «نعطلا» برشلا دعب برشلا «للعلاو» .ءبرشلا لوأ :لهنلا لصأ «لاهنلا» «مئانغلا

 . مدلاب ةيوترملا لاهنلاو نعطلا ةرثك نم مهانيلوأ امل سوفنلا الإ هيف منغي مل موي :لوقي :ىنلا |
 هيف اندهش هلصأو لعافو لعف «هاندهش» فوذحم لعفب بوصنم «اًموي» :بارعإلا

 اهيبشت لعفلاب مويلا ريمض بصن دقف لعفلاب لصتاو ريمضلا بصتناو راجلا فذحف
 .زاجمو اًعاستا هب لوعفملاب

 وه فوذحم فاضم مث حامرلل ةفص «لاهنلا» هيلإ فاضم «نعطلا» ءانثتسا ةادأ «ىوس»

 لعاف «هلفاون» مدلل لاهنلا حامرلا نعط نعطلا ىوس لفاونلا هب ليلق :ىأ .نعطلا نم لدب
 .هيلإ فاضم ءاهلاو ليلقل

 .ازاجمو

 لصفملا حرش ىف شيعي نباو قل ١ عماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذ :هعضاوم

 ١١6 /* بضتقملاو 6 ص ١ج هيوبيسو حاف
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 بصنيو «هيف عسوتي ىتح ناكملا الو نامزلا ريمض مزاللاب لصتي ال :تلق

 .هب لوعفملا بصن ريمضلا كلذ

 ريغ ريمض وهو «ناك ربخ ريمضلا نإف (هتتك) وحن هيلع دري :تلق نإف

 .ةيدعتم لاعفأ اهنأ اهتاوخأو «ناك١ ىلع قلطي الو ردصملا

 ةهبشم اهتاوخخأو ناكف  اًضيأو ءهحوضول اذه ىلع هبني مل امنإ :تلق

 .لوعفملا اهربخ ىلع قلطأ امبرو ىدعتم اب

 :لاق مث
 بكلايت وحن لعاف ْنَ بشي مل نإ هلوعقم هب بصناف

 وه اذهو «لعفلا وه هب لوعفملا بصان نآب حيرصت (هب بصتاف) :هلوق
 نع بان ولف (بتكلا تربدت) وحن لعاف نع بوني الآ هبصن ىف طرشو .حيحصلا
 .١2)هبئان ىف مدقت امك عفر لعافلا

 :لاق مث

 .امهل ثلاث الو مزاللا وه ىدعتملا ىوس ام نأ :ىنعي

 ىف ركذ امك موزللاو ىدعبتلل حلاص («"كثلاث) مسق مث :تلق نإف
 , 97ليهستلا

 | .نيمسقلا نع جراخ ريغ وه :تلق

 ' ىلع لدتسي ام هنمو هانعمب هموزل ىلع لدتسي ام مزاللا نم نأ ىلإ راشأ مث

 :لاقف هتنزب هموزل

 مهتك اياجّسلا لاعفأ مور مداح ١1
- 

 («*7عجشك) «)(هل مزال) لعفلاب مئاق ىنعم ىلع لد ام :اياجسلا لاعفأ
 . هلكأ رثك اذإ م مهنو «حبقو نسحو نبجو

 ١( ب ىفو .ج لأ (0) .«بتكلا تريدت» وحن .عفرلا ١آخر«.

 )©( رهشي دقو .اًمزالف الإو اًرزاجمو اعقاوو اًيدعتم ىمسيو» م7” ص ليهستلا ىف لاق

 .نيمسقلا ىأ ه ١ «نيمسالل حلصيف نيلامعتسالاب
 اج 0 2( .(هل ال» أ ىفو دج ءب 2(
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 ام اذكو «تثعمتجا ىأ «لبإلا تمجنرحاك» «للنعفا» نزو ىلع ناك ام ىلعي

 شفتنا ىأ «كيدلا ىبنرحاو ءداقي نأ نم عنتما : : ريعبلا سسنعقاك ٠ «للتعفاب قحلأ.

 ىهاضلماب لعاف «سسنعقا» نوكي نأ ىغبتيو «هباشملا ىنعي :ىهاضملاو
 نأل .مجنرحاك «سسنعقا» هاهاض ىذلا لعفلا كلذكو :يأ .ءفوذحم لوعفملاو

 . مهن رحاب قحلم سسنعقا
 .اسَند وأ ةفاظن :ىضتقاامو 000... :لاق مث
 . رذق»و «سجراو «سجتا وحنو هرهط» «اضو»و «فّظَنا١ : وحن

 0 ا اًضرع وأ

 ضرمكا هيف تباث ريغ ريغ لعافلاب مئاق ىنعم نم مسج ةكرح سيل ام وهو

 .«حرفاو 'نزحهو (طشن»و «لسكو
 # صاغ ساس اس ظ2

 00 دحاول ىدمعملا عواط و ياقمر م مة مامفلف

 تجرحدو «دتماف بوثلا تددم) وحن رثآلا لوبق ىلع لد اما عواطملاب دارملا

 .2جرحدتفا ءىشلا

 .دحاو ىلإ دعتم هنإف «ن نينثا ىلإ ىدعتملا عواطم نم (دحاول) :هلوقب زرتحاو

 :لاق مث

 رج فرحب اًمزال دعو

 تبهذ١ وحن : رجلا فرحب ىدع ىنعم هب لوعفمب مزاللا قلع اذإ هنأ : : ىلعي

 .«رشلا نع تضرعأ»و «ريخلا ىف تبغر» وحنو «هتبهذأ :ىنعمب «ديزب
 :ىلاعت هلوقك «ناث ىلإ ءابلاب دحاو ىلإ ىدعتملا (")ةيدعت) ءاج دقو

 . 204 ضعبب مهضعب ساثلا هللا عفد الولو»

 .«ىدعت» ب ىفو .ج ءأ() .ههرك :ءىشلا زأمشا :اولاق )١(
 . جحلا ةروس نم 5٠ ةيآلا نم (”) ا
7 1 

 تف



 سم مس صوم ١

 صم ىع اع 5 0 .٠

 رجنملل بصنتلاف فذح نإو 0000000000.

 هلمع ىقبيو فذحي دقو ءرورجملا بصت 210فذح اذإ رجلا فرح نأ :ىنعي

 (29ةباصألا فكألاب بيَلُك تراشأ 2 ......... :هلوقك ذاش :نابرض وهو

 م15 2 2 ل «”رحبلا جومك ليلو :وحن درطمو

 .«بصنال أ ىفو اج «ب()

 نب ريرج اهيف وجهي ليوطلا نم ةديصق نم بلاغ نب مامه قدررفلا ؛هلئاق تيب زجع (؟)

 . ىفطنخملا ةيطع

 .ةليبق رش سانلا ىأ ليق اذإ :هردصو

 مضب «بيلك» سانلا رش اهنأب اهيلإ تراشأ ديري «ترشأ» ىوريو «تراشأ» : حرشلا
 : ىنعمب فكالاب هلوق ىف ءابلاو «ريرج ةليبق وبأ «عوبري نب بيلك وه ماللا حتفو فاكلا

 .تراشأ لعاف «عباصألا» فكالا :ىأ ؛ ءعم
 لئابقلا حبقأ نب © لئاس لأس اذإف ءاهيف ريخ الو اهل ةميق 75 بيلك ةليبق نآ : ىنعل

 «بيلك» ةملكب قطنلا ىشاحتو ءاهيلإ (ريسشم هفكأ عم هعباصأب لوئسملا هباجأ رقحاو

 ىنبم ضام لعف «ليق» طرشلا ىنعم نمضت نامزلا نم لبقتسملل فرظ «اذإ» :بارعإلا
 هتزمه تفذح ليضفت لعفأ «رش» هيلإ فاضم «سانلا) أدتبم ماهفتسا مسا «ىأ» لوهجملل
 هريبخخو آدتبملا نم ةلمجلاو ءهيلإ فاضم «ةليبق» أدتبملا ربخ وهو «لامعتسالا ةرثكل اًفيفخت

 «فوذحم رج فرحي «بيلك» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تراشأ» ليق لعاف بئان

 قلعتم رورجمو راج «فكألاب» تراشأب قلعتم رورجملاو راجلاو بيلك ىلإ ريدقتلاو
 . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم تراشأ لعاف «عباصألا» هيلع مدقت عباصألا نم لاح فوذحمب

 .هلمع ىقبأو ردقملا «ىلإ) وهو رجلا فرح فذح ثيح رجلاب «بيلك» ىف :دهاشلا
 عقزلاب «بيلك» ىوريو .ذاش وهو «بيلك ىلإ فقكألا عبم عباصألا تراشأ مالكلا لصأو

 5 «ةرابعلاو ةراشإلا نيب عمج دق نوكيف ٠ «بيلك ىه :ىأ- فوذحمل ربخ هنأ ىلع

 .هيف دهاش

 «دوادو ؛؟"٠ /7 ليقع نباو 203 ١ ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 هركذ اًضيأو 36 /*؟ ماشه نبا 6 ص ىطويسلا ةيلحألل 37 ىنومشألاو «ىبودتسلاو

 . 535 ص ليهستلا ىف كلام نباو «85 ص ىدوكملاو " ١/ بيبللا ىنغم ىف
 .ليوطلا نم ةروهشملا هتديصق نم ىدنكلا رجح نب سيقلا ٌؤرما : هلئاق «تيب نم ءزج فرفز

 ىلتبيل مومهلا عاونأب ىلع هلودس ىخرأ 0007 7 :همامتو

 ميظعو .هلوه ةدش ىف رحبلا جومب ليللا هبش .هتملظ ةفاثك ىف «رحبلا جومك» : حرشلا

 روتسو رتس لثم لدس اهدا ءراتسألا :لودسلا «هلودس» .ةفاخملا نم كلاني ام

 .مومهلا بورض «مومهلا عاونأ» نحتميو ربتخيل :«ىلتبيل»
 نازحلاو مومسهلا علونأ عب همالل روس ىلع خرا لوهلا ديدش ليا بر يملا
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 .رجلا فورح باب ىف هنايب ىتأيسو .ليل برو :ىأ

 .درطمو عامسلا ىلع روصقم :ناعون وهف رورجملا بضنو هفذح امأو
 .ةعسلا ىف دراوو ةرورضلاب )6 صوصخم) عامسلا ىلع روصقملاو

 :هلوقك ةرورضلاب صوصخللاف
 ()ىناضقل اسألا الول ىلا ىفخنأو ...0٠00000

 نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم :ليل «بر واو واولا «ليلو» : بارعإلا-
 قلعتم رورجمو راج «جومك» دئازلاب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب لخملا لاغتشا اهروهظ

 هلعافو ضام لعف «ىخرأ» هيلإ فاضم ؛رحبلا» و فاضم جومو «ليلل ةفص فوذحمب

 فاضم وهو ىخرأل هب لوعفم «؟هلودس» ليللا ىلإ دوعي وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 رورجمو راج «عاونأب# ىخرأب قلعتم رورجمو راج «ىلع» هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو

 بوصنم عراضم لعف ىلتبيو ليلعتلا مال ماللا «ىلتبيل» هيلإ فاضم «مومهلا» ىخرأب قلعتم
 .ماللا دعب (زاوج ةرمضم نأب

 .درطم وهو اهلمع ىقبو واولا دعب بر تفذح ثيح «ليلو» ىف :دهاشلا

 ماشه نبا ءرجلا فورح ىف ١657 ص مظانلا نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم

 «84 ص ىدوكملاو 0٠"”« / ىتومشالاو «ىوانهطصالاو ءدوادو ء١٠ /؟

 .76 /7 بيبللا ىنغم ىف ماشه نبا هركذو .77”ص ىطويسلاو
 هج ب ()

 .ليوطلا نم ةديصق نم مازح نب ةورع :هلئاق .تيب زجع (5)

 ةبابص نم اهب ام ىدبتف نحت :هردصو
  «اسألا» «قوش نم :«ةبابص نم» ءونحلاو ةمحرلا ىهو - نائحلا نم نحمد :حرشلا

 2  .ءادتقالا وهو ىسأتلا نم  ةلعف  ةوسأ عمج .ةزمهلا مضب
 «ةزمهلا مضب هباوصو ءأطخ هنأ ىدنعو .ةزمهلا حتفب نونظي «اسألا» : ماشه نبا لاقو

 .دسفم وه لب ىنعملا ثيح نم انه هل لخدم الو نزحلا ةزمهلا حمتفب  ىسألا نال

 ةفطاع ءافلا «ىدبتف» ىه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف «نحت» :بارعإلا
 «ام» اهلبق ام ىلع تفطع رتتسم ريمض لعافلاو ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف ىدبتو
 ىذلا هريدقت ةلصلا ردص فذح دقو ام لوصوملا ةلص «اهب» ىدبتل لوعفم لوضوم مسا

 واولا «ىفخأو» ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو اهب رورجم «ةبابص» ةينايب «نم» اهب وه
 انأ هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف «ىفخأ»و فطعلل

 ىلوالا دوجول ةيناقلا عانتما طبرل «الول» ىفخأ لوعفم بصن لحم ىف هتلص عم «ىذلا»
 ةدوجوم اسألا الول ىأ ءالول باوج «ىناضقل» ابوجو فوذحم ربخلاو ادتبم «اسألا»
 1 .فوذحم ىضق لعافو توملا ىلع ىضقل
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 .ىلع ىضقل : ىأ

 :مهلوقكو «لاوقألا دحأ ىف «هتحصنو هثركش» :هلوقك ةعسلا ىف دراولاو
 . ماشلا ىلإ ىأ «ماشلا تبهذ»

 «لضاف كنأ تبجعا وحن سبللا نمأ طرشب ("”«نأو ند عم ٠ هفذح درطملاو

 :هلوق ىنعم اذهو ةيدلا اومرغي :ىأ «اوُدي نأ تبجعاو « لضاف كنأ نم :ىأ

 اوُدَي نأ تْبجَعك ءسببل نمأ عم درطي نأو نأ ىفو ًالْقَ

 الثل ؛هفذح زوجي الف «لعفت نأ ىف تبغر» وحن نم «سبللا نمأب# زرتحاو

 . 9(لعفت) نأ نع دارملا نأ (7(مهوتي)

 (04 ضوحكَت نأ ذوبغرتو ) :ىلاعت هلوق ىف فذح دقف :تلق نإف
 :ناياوج هنع :تلق

 راشأ دقو «سبلل 22 (ةعفارلا) ةنيرقلا ىلع (ًدامتعا فذح نوكي نأ :امهدحأ

 .©9كلاسلا 22(جهنم) ىف اذه ىلإ

 نهيف بغري نم كلذب عدتريل ماهبإلا دصقل فذح نوكي نأ ٍ:رخألاو

 . نهرقفو نهتمامدل نهنع بغري نمو «نهلامو نهلامجل

 :ىأ ءالوعفم هرورجم لعجو رجلا فرح هنم فذح ثيح «ىناضقل» ىف :دهاشلا -

 :ىأ «ارس نهودعاوت ال نكلو» ىلاعت هلوق كلذ ىلع شفخالا لمح دقو .ىلع ىضقل

 .حاكن :ىأ .رس ىلع

 147 /7 بيبللا ىنغم ىف ماشه نباو «ةيفلألل هحرش ىف مظانلا نبا هركذ :هعضاوم

 دنع رج :فذحلا دعب امهلحمو «ةلصلاب امهلوطل نأو نأ عم رجلا فرح فذح درطا امنإو )١(

 :هلوقب نيكسمتم ىئاسكلاو ليلخلا

 هبلاط انأ اهب نيد الو ىلإ ةبيبح نوكت نأ ىليل ترر امو

 ىنومشأ ها .سيقألا وهو ءبصن عضوم ىف امهنأ ىلإ ءارفلاو هيوبيس بهذو «نيد» رجب

 ١/ /ا١.

 .«مهوي) ج ءب ىفو ءأ (1)
 .ءاسنلا ةروس نم /١171 ةيآلا نم (5) ب (0)

 ب )5(  .«ةعقاولا» أ ىفو دج عب 2(

 فشك ىف امك «كلام نبا ةيفلأ ىلع مالكلا ىف كلاسلا جهنم همسا «نايح ىباأل باتك (0)

 .نونظلا

00 



 .3)هلعأ هللاو .نيريدقتلا نيرسفملا ضعب زاجأ دقو

 :لاق مث
 نميلا جست مكراز نم نسبلأ نم ؟نمك» ىنعم لعاف قبس لصألاو .٠ سام مه م ةهاممب مه م ري ىلع "ل

 :نابرض وهو «ملعأو نظ ىباب ريغ نم ىدعتملا ىلع انه مالكلا

 (ديز تيطعأ» وحن نينثا ىلإ دعتمو ««(ديز تبرض» وحن دحاو ىلإ دعتم
 .«اًمهرد

 نم ىنعملا ىف لعاف وه ام ميدقت ىطعأ باب ىف لصالا نأ ىلإ راشأف

 جسن مكراو نم نَسِيْل» :هلوق نم «نم»و «امهرد (ديز تيطعأ» نم «ديزك» هيلوعفم
 : .«نميلا

 :لاق مث

 --- وع و وِ

 هلم ملء مة ةوةمةممل ارع بجومل لصألا مزلبو

 ءاّبجاو نوكي دق ىنعملا ىف لعاف وه ام ميدقت وهو روكذملا لصألا نأ ىنعي

 ام) :وحن ىناثلا رصح وأ «(رمع اديز تيطعأ» :وحن سبللا فوخ اهنم

 : وحن رهاظ ىناثلاو الصتم ريمض لوألا نوكو «اًمهرد الإ (ديز تيطعأ

 .«امهرد كتيطعأ»

 20 2 عموس 1

 ىري دق امتح لصالا كاذ كْرَتو 00 0 0 0 ٠٠ ا

 «لصالا فالخ ىلع ىنعملا ىف لعاف وه ام ريخأت بجي دق هنأ :ىنعي
 :بابسأل كلذو

 )١( ىنومشألا عجار ١/ 1917 .
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 اريمض ىناثلا نوكو ««اديز الإ امهرد تيطعأ ام» :وحن لوألا رصح اهنم

 ىلع دوعي لوألاب ريمض لاصتاو ,ءاديز هتيطعأ مهردلا» وحن ارهاظ لوألاو الصتم

 هؤاقب زاج عناملاو بجوملا 0(222نم) الخ امو ءاهبكار ةبادلا تيطعأ» :وحن ىناثلا

 :لاق مث .لعافلا ىف ركذ امك لصألا نع هجورخ زاجو «لصالا ىلع

 رصح وأ اًباوج قيس ام فذحك ْرِضَي مل نإ ْرجأ ةَلضَف فذحو

 ىف كلذ راج امك اراصتخا هفذح زوجيف ةلضف «نظ» باب ريغ نم لوعفملا

 ..؟نظ» ىلوعفم

 .«تبرضا :لوقتف «نظ» باب فالخب (راصتقا هفذح زوجيو

 اعم هيلوعفم فذح زوجي «تيطعأ» كلذكو .ليلد ريغل لوعفملا فذحيو

 .2«نظ» باب ىف اًعنتمم كلذ ناك نإو ءراصتقا امهدحأ فذحو «ًراصتقا

 رضي هفذح ناك نإف «2")رضي الأب طورشم ةلضفلا فذح نأ ىلع هبن مل

 روصحملابو ؟«تبرض نم» باوج ىف «اديز» :كلوقك هب باجملاب هلثمو «عنتما
 كاّيإ» :وحن هلماع فذح ام هفذح عنتمي امو .«(ديز الإ تبرض ام» :كلوقك

 , 77دسألاو

 :لاق مث

 م و ريب شد وع

 هلم ع املع نإ اهبصانلا فذحيو

 .(نع) ! ىفو  ج «ءب ()

 لاق .ًارض رضي رض :ىنعمب .ًاريض ريضي راض عراضم داضلا رسكب وه «رضي» :هلوق (')

 .119 ١/ ىنومشأ ها .مكرضي مل :ىأ ؛اًئيش مهديك مكرضي ال» :ىلاعت

 فوذحم لعفل لوعفم ؛دسألا» و ءارخأتم ردقي اًبوجو فوذحم لعفل لوعفم كايإف ()

 .دسألا رذحاو دعاب كايإ :ىأ ءامدقتم ردقي اًبوجو

 كايإ عم لماعلا ناكو ؛«كالهلا نع دعتبيو ةعرسب عماسلا هبنتيل فذحلا بجو امنإو

 . لصفنملا ريمضلا لصتي الثل رخآتم

 « ففي



 ىف اراوج ملعي نأ طرشب ةلضفلل بصانتلا لعفلا فذح روجي هنأ : ىنعي

 «ريذحتلاو «ءادتلاو .ءلاغتشالا باب ىف ايوجوو ()جاريخ اولاق :وحن

 . (2لئملاك وأ ءالثم ناك امو .هطرشب .ءارغإلاو

 سلسال ىلا و ش
 امزتلم هفذح نوكي دقو 00000 مل

 .ملعأ هللاو .هفذح روجي الف ؛هيلع ليلد ال امم (اّملع نإ) هلوقب زرتحاو

 .لحتلا ةروس نم 7١ ةيآلا نم )١(
 ءادنلاو ءرسفملاو رسفملا نيب عمجي ال ذإ «هتبرض اديز» :وحن لاغتشالا :بوجولا ةلثمأ (1)

 . ضوعملاو ضرعلا نيب عمجي الو لعفلا نع ضوع ءاي» نآل ؛«هللا دبع اي) :وحن
 . .«دسالاو كايإ) :وحن ريذحتلاو
 .مزلا ريدقتب «حالسلا حالسلا» وحنو .«ةدجنلاو ةءورملا» :وحن ءارغإلاو
 .شحولا رقب رقبلاب دارملاو . لسزأ :ىأ «رقبلا ىلع بالكلا» :وحن لثملاو
 .ةمالسلا قيرط تنأ كلساو مهرشو مهريخ اعيمج سانلا لخ : ىنعملاو
 .اوتأو :ىأ ؛مكل اًريخ اوهتنا» :ىلاعت هلوق وحن لثملاك وأ

 فل



 لمعلا ىف عزانتلا
 لمعلا امهنم دحاوللق لبق لمع مسا ىف ايضتقا نآلماع نإ

 مساو لوعفملاو لعافلا مساك ههبشو لعفلا نم :ىنعي (نالماع نإ) :هلوق

 .بابلا اذه ىف فرحلل لخدم الو .لعفلا

 ,"ارطق هلع غرفأ ينوتآ) : :وحن نيلعفلا (نالماع) :هلوسق لمشو

 سم عاد هاو
 "م 0 2 3 5 + + + 2 + ح3 (؟)هترجأ نم نم اًينغم اثيغم تدهع

 .فهكلا ةروس نم 45 ةيآلا نم )١(
 .هلئاق ىلع رثعأ مل ثحبلابو - ليوطلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق (؟)

 .الئوم كءاَتف الإ دخن ملف : :هزجبعو
 «كوملع ىأ :ةفصلا هذه ىلع سانلا كدهع :ىأ لوهجملل ءانبلاب «تدهع» : حرشلا

 هريجي هراجأ نم «هترجأ» «ءانغإلا نم لعاف مسا . «اًينْغم» «ةثاغإلا نم لعاف مسا «اًثيغم»

 «رادلا ةحاس  باتك ةنزب  ءافلا رسكب ءانفلا «كءانق» «هنم هذقنأو هراجتسا اذإ نالف نم

 اج اذإ - دعي دعو لثم لئي هيلإ لأو نم  ةزمهلا رسكو ميملا حتفب  ناكم مسا «الئوم»

 . هيلإ
 كريغ رواجأ مل اذلف ؛هئانغإبو كب ثيغتسي نم ةدجنبو مولظملا ةرصنب تفرع :ىنعملا

 ش .كاوس ىلإ أجلا ملو
 .لعاف بئان بطاخملل ءاتلاو لوهجملل ىنبم ىضام لعف «تدهع» :بارعإلا

 بئان نم ناث لاح «اًينغم» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم لعافلا بئان نم لاح «اًئيغم»

 عزانت لوصوم مسا «نم» وه هريدقت هلعاف وه رتتسم ريمض امهنم دحاو لك ىفو لعافلا

 لعف «هترجأ» اينغم هلوقل هب لوعفم وهف امهنم ىناثلا هيف لمعأ دقو ءنغمو ثيغم هيف
 لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجم لاو هب لوعفم .ءاهلاو لعاف ءاتلاو ضام

 ملب موزجم عراضم لعف «ذختا» بلقو مزجو ىفن فرح مل .,فطع فرح ءافلا «ملف»

 ذختال لوأ لوعفم «كءانف» ةاغلم ءانثتسا ةادأ «الإ» انأ هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض هلعافو

 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ذختأل ناث لوعفم «الثوم» هيلإ فاضم فاكلاو

 .«هترجأ نم اًينغم اثيغم» ىف :دهاشلا

 نأ ىعدتسي امهنم الك نال .«هترجأ نم» هلوق ىف اعزانت دقو نامسا اًينغمو ائيغم نإف

 ِ . هيف لمعي
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 .204 هيباتك اوءرقا مؤاهط :وحن لعفلاو مسالاو

 (50ّمْسم برضلا نع لكن ملف تيقل ظ ا

 دل ذي ماشه نبا «١ 5 ؛ ص مظانلا نبا ةييفلألا حارش نم هركذ : :هعضاوم ع

 ' 7 251 ئدوكملاو 5١7, /١ىنومشالاو :«ىبودنسلاو
 ميملاو ذحخن ىنعمب لعق مسا اه) ج ةخسن شماه ىفو  ةقاحلا ةروس نم ١9 ةيآلا نم )١(
 .هاا (حيضوتو حرش - عمجلا ىلع لدي فرح

 لخدملا ىف ىمرجلا هبسنو .باتكلا ىف بسن اذك .ىدسألا رارملا هلئاق «تيب زجع (')
 . ليوطلا نم وهو «ىلهاجلا ةبغو نب كلامل خرفلاب ىمسملا

 ىنْنأ ةريغملا ىلوأ تَملع دَّقَل:هردصو
 ليخلا نم وهو نيغلا:رسكو ميملا مضي : :ةريغملاو - اهلوأ :ىأ «ةريغملا ىلوأ» : حرشلا

 ««تبرض ىننأ» ىورو «تررك ىننأ» ىورو «تقحل ىتنأ» ىورو «تيقل ىننأ» ريغت ىتلا

 مسا وهو. نيسسلا نوكسو ىلوألا ميلل رسكب ... ءاًممسم» ءزجسأ ملو ؛لكنأ ملاو
 ش ٠ 00 . لجر

 ' مهل امزاه مههجو نع مهتفرص ىنأ نيريغملا نم تيقل نم لوأ ملع دق لوقي :ىنعملا
 .ىفيسب هبرض نع عجرأ ملف مهديمع تقحلو

 ىلع ىنبم ضام لعف «تملع» قيقحت فرح دق .مسقلل ةئطوم ماللا «دقل» :بارعإلا
 فاضم «ةريغملا» فلألا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف «ىلوأ» ثينأتلا ةمالع ءاتلاو حتفلا

 .اهمسا ءايلاو ةياقولل نونلاو بصنو ديكوت فرح نأ «ىننأ» ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ
 عم نأو .نأ ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو «لعاق ملكتملا ري ريمض ءاتلاو ضام لعف «تيقل»

 نم اهل لحم ال هيلوعفمو هلعافو لعفلا ةلمجو «ملع ىلوعفم دسم تدس هيلع تلخد ام

 لعف «لكتأ» .بلقو مزجو ىفن فرح مل .ةفطاع ءاقلا «ملق» .مسقلا باوج بارعإلا

 نع» .انأ هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم .
 تيقل نم لك ىنعملا ةهج نم هعزرانت «اعمسم» .لكنأب قلعتم رورجمو راج «برضلا
 . برضلل هب لوعفم وهف امهنم ىناثا هيف لمعأ دقو برضلاو

 «اًممسم برضلا ... تيقل» ىف :دهاشلا
 . «اًعمسم» ىف اعزانت دقو مسا ىناثلاو لعف لوالاف
 ١/ 03٠07 ىنومشالاو 3١. ص ىدوكملا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 دهاشلاو «5 / لصفملا حرش ىف شيسعي نباو 2.7 /'؟ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو ..
 .88 ص ١ ج هيوبيس باتكو «بدألا ةنازخ نم 08 مقر
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 .نينثا نم رثكأ عزانت لمشيل ءادعاصف :ليهستلا ىف لاقو

 :هلوقك ةثالث نم رثكأ دجوي ملو :ليق

 (07بيجع نّييتفلا ىلعأب باّتك ىنءاج نيح هب ررسأ ملف ىناتأ
 ؟اًقرصتم لعفلا نوك انه طرتشي له :تلق نإف

 .فنصملا هطرتشي ملو ءروفصع نبا هطرش :تلق

 ىناثلا لامعإ ”7(طرشب) نكل بجعتلا ىلعف عزانت :0ليهستلا ىف راجأو
 .«©امهنم لك لامعإ ىلع دربملا هزاجأو «هلومعمو لوألا نيب لصفي ال (47(ىتح)

 :سيقلا ئرما لوق نع جرخي (ايضتقا) :هلوقو

 .تيبلا اذه اهلوأو ليوطلا نم ةديصق نم خامشلا وخأ رارض نب ءزج هلئاق ()

 هيف سيلو «فارشإلا ضعب فرشم لبج :ناتنقلاو  نونلاو فاقلاب  «نيتئقلا» :حرشلا

 . «باتك١ ناكم «ثيدح» ىورو  روخص الو قهاوش
 ملف» :هلوقو وه عرانت دقو .لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمج «ىناتأا» : بارعإلا

 «ررسأ» بلقو مزجو ىفن فرح «مل» «باتك» :هلوق ىف «ىنءاج» :هلوقو «هب ررسأ
 ىلإ عجري هب ىف ريمضلا «هب» لوعفملا ةغيص ىلع وهو نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم
 نإو «ىنءاج لامعإ ريدقت ىلع رمضم هيف لعافلا نال ىناتأ لعاف وه ىذلا باتكلا
 ىلع بصن «نيح» .ًارمضم ىنءاج لعاف نوكيو ًارهاظ لعافلا نوكي ىناثلا تلمعا

 هيلإ فاضم «نيتنقلا» اهب رورجم ىلعاو ىف ىنعمب ءابلا «ىلعأب» ىناتأ هيف لماعلاو ةيفرظلا
 1 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم باتكل ةفص «بيجع»

 .ررسأ .ىناتأ» ةثالشلا عزانت دقف «باتك ىنءاج ... ررسأ ملف ىناتأ» ىف :دهاشلا

 . كلذ نم رثكأ ىف دجوي ال هنأو «باتك» هلوق ىف «ىنءاج

 . 171" ص مامت ىبأ ةسامح ىف ركذ :هعضاوم
 نيعزانتملا نوك الو دحاو نم رثكأ ىلإ دعت عزانتلا عنمي الو) 88 ص ليهستلا ىف لاق )١(

 . (طرتشي) ج ىفو ب أ (©

 .(نيح) أ ىفو  ج «ب (:5)

 ةورمعي لمجأو هب نسحأو ءاذيز لمجأو نسحأ ام» :وحن بجعتلا ىلعف ىف دربملا هزاجأ (0)

 ه1 .نيعزانتملا ىف رامضإلا ةحص طرش دقفلو «فرحلا فعضل «نيفرحلا نيب عزانت الو

 ش ./5 /؟ نابصو ىنومشأ

 8 فل



 ه ص

 (1)لاملا نم ليلَق بّلطا ملو ىنافك 0 ع ع ع ع

 «ليلق ىنافك دارملاو ءاليلق ضتقي مل ىناثلا نإف ءةفطاع واولا لعج ىلع

 . عرانتلا (59(باب) نم سيلف كلملا بلطأ ملو

 5 رخآلاب امهدحأ دكؤملا نالماعلا - اًضيأ - هب جرخيو

 50 وقحاللا كاتأ كاتأ 000.66.06.60 06006

 . ليوطلا نم ةليوط ةديصق نم ىدنكلا رجح نب سيقلا ؤرمإ هللا «تيب زجع )١(

 .ةشيعم ىتدأل ىعسأ ام نأ ولو :هرذدصو

 ملو شيعلا نم ةغلبلا ىنتفكك اهنم ظح ىندال ًايندلا ىف ىيعس ناك ول لوقي : : ىنعملا

 .مشهتأ ام مشجتأ |

 «ىعسأ» ةيردصم «ام» بصنو ديكوت فرح «نأ» عانتمال عاتتما فرح ةولو» :بارعإلا

 ليوأت ىف هيلع تلخد ام عم امو «انأ هريدقت اًبوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف

 فاضم «ةشيعم» نأ ربخ فوذحمب قلعتم رورجسمو راج «ىندأل) نأ مسا بوصنم ردصم

 بلقو مزجو ىفن فرح «ملو» هب لوعفم ءايلاو ةياقولل نوئنلاو ىضام لعف «ىنافك» هيلإ
 لعاف .«ليلق» انأ هريدقت ايوحو رتتسم ريمض هلصافو ملب موزجسم عراضسم لعف «بلطأ»

 .ليلقل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج «لاملا نم» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم
 ىلع اهجو بلطأ ملو ىنافك نإ ثيح .«ليلق بلطأ . .... ىنافك» ىف :دهاشلا

 ةفطاع واولا نأل عرانتلا باب نم سيل اذهو  ىناثلا لامعإ ناكمإ عم لوالا لمعأو ليلق

 ةشيعم ىندال ىيعس ناك ولو  لاحلل واولا انلعج نإ عزانتلا باب نم نوكي نأ زوجيو
 ."6 ٠/ ىنيعلا ها .ىلع وبأ بهذ هيلإو هل بلاط .ريغ لاملا نم ليلق ىنافك

 5١. ص ىدوكملاو ذوادو ١/ 15١١« ىنومشألا - حارسش نم هركذ :هعضاوم

 ء/4 ١/ لصفملا حرش ىف شيسعي نباو-:١١٠ /؟ عماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذو
 بيبللا ىنغم ىف ماشه نباو 5١. ص ١ج هيوبيسو , بألا ةنازخن نم 6 مقر دهاشلاو

3806 /١ 

 .ب(0)

 ( .ليوطلا نم وهو .هلئاقل ىنيعلا ضرعتي ملو لئاق ىلإ بسني مل تبب زجع
 ىتلغبب ًةاجنلا َنيأ ىلإ نيف :هردصو ٠.... سبحا سيحا

 ىف مهدجوف هفلخ رظنف موق نم راف ناك تيبلا اذه لئاق رعاشلا نأ رهاظلا :ىنعملا
 أ سلا يف دجتل هتباد بطاخف فوخم قيرط ىف رئاس وهو صوصل هكردأ دق هنأ وأ هرثأ
 حتفب هتأرق نإ هسفن بطاخ وأ ؛كاتأ» ىف فاكلا رسكب هتأرق نإ. اذه .كلذ ىلع اهلمحيل

 .فاكلا

 - .باطخلا ريمضل فصولا ةفاضإ ىلع «نوقحاللا كاتأ كاتأ» :ىوريو

 ةنض



 لمعلا امنإو هل لمع الف ديكوتلا الإ هل )(ءاضتقا ال) (١)(امهنم) ىناثلا نإف

 .لوأللا

 اًئيش امهنوكل ©0(امهدحأل) لمعلا بسني نأ .هجولا اذه عم فنصملا زاجأو

 كوتا وأ كوتأ كاتأ :ليقل هنم ناك ول ذإ «عزانتلا نم سيل نيريدقتلا ىلعو ءاذحاو

 . (40كاتأ

 امك ادرفم نيلعفلا دحأ ىف ف رمضأ دق نوكيو هنم نوكي نأ مهضعب زاجأو

 .«كّموق تبرضو ىنبرض» «*)هيوبيس ىكح

 الك نإف .««(رمع تمركأو (ديز تبرض» هب جرخي (لمع مسا ىف) هلوقو

 .دحاو مسا ىف 207(لمعلا) ايضتقي ملف .رخآلا هيلإ هجوت ام ريغ ىلإ هجوتم امهنم

 نينثا ىلإ ىدعتملا عزانت لمشيل (رثكأف مسا ىف) لوقي نأ ىغبني :تلق نإف

 .ةثالث ىلإو

 لدي ةفوذحم ىلإب رج لحم ىف حتفلا ىلع ىنبم ماهفتسا مسا «نيأف» :بارعإلا -
 «ةاجنلا» ىظفل ديكوت «نيأ ىلإ» مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو اهدعب ام اهيلع

 لعف «كاتأ» ةاجنلاب قلعتم رورجمو راج «ىتلغبب» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم رخؤم ادتبم
 هلعافو رمأ لعف «سبحا» لعاق «نوقحاللا» ىظفل ديكوت «كاتأ» لوعفم فاكلاو ضام

 . ىظفل ديكوت «سبحا» هيف رتتسم ريمض
 تؤي مل ةيناثلا كاتأ نأل .عزانتلا نم سيل كلذ نأ ,««نوقحاللا كاتأ كاتأا» ىف :دهاشلا

 .لومعملا بلطت ملف ديكوتلل الإ اهب
 ىدوكملا 37/١ ماشه نباو 2٠١ 5 ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 /” صئاصخلاو ء١١١ /؟ عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو ١/ 23١١ ىنومشألا 5١., ص

 1١9. نللال

 .(امهل) أ ىفو - ج «ب )١(

 .(اضتقال) ١ ىفو ج ب (؟)

 .«امهلا» ج ىفو ب ء 5

 كاتأ ءوأ كوتأ كوتأ» :لصالا ىفو .ىناثلا لمع اذإ ىناثلاو «لوألا لمع اذإ لوألا عونلا (؟)

 .ىنومشألا ىف امك هتلق ام ,«كوتأ

 لعجت نأ حيبق وهو زئاجف كموق تبرضو ىنبرض تلق نإف»9 4١ ص ١ ج :هيوبيس لاق (05)

 .240.. 5... ... كحاولاك ظفللا

 .ب (50)

 دفن



 .ةثالث ىلإو نينثا ىلإ ىدمتلا "”(ىن) عزانتلا نييوحنلا ضعب عنم دق :تلق

 (؟نينثا ىلإ ىدعتملا ىف هعامسل زاوجلا راتخملاو

 0 .ةثالث ىلإ ىدعتملا ىف سايقلاو
 هجوتي نأ (مسا ىف ايضنقا) هلوقب دارملا نال .ءكلذ ىباأت ال فئصملا ةرابعو

 ىلإ هدعب اهجوتي نأ عنتمي الو ءرخآلا هيلإ هجوت ىذلا مسالا ىلإ نيلماعلا نم لك
 .اعم نيمسالا ىف اعزانتيف رخآ مسا

 يس ريغ انوكي نأ هيف عزاتتلا مسالا ىف ليهستسا ىف طرش دق : :تلق نإف

 :رعاشلا لوق وحن 7عوفرم

 اهدى الوطع عَ 0 ل ها

3 

 .بءأ(1)
(1)5. 
 .85 ص ليهستلا (؟)

 ليوطلا نم وهو «نمحرلا دبع نب ريثك وهو ةزع ريثك :هلئاق «تيب زجع (:)
 .هميرَغ ىَفوَق نيد ىذ لك ىضق :هردصو
 فيوستلا وهو لطملا نم لوعفم مسا «لوطمم» «نيدلا هيلع نم ميرغلا «هميرغ» :حرشلا

 .ءانعلا هل ببسو هيلع قش اذإ نونلا فيعضتب لوعفم مسا ىنعم» نيدلا ءاضق ىف

 ىضرت الو اهميرغ لطامت اهنإف «ةزع الإ نيدلا نم هيلع ام ىّفَو نيدم لك : ىنعملا
 .هلصت ملو اهبحم ىلع فطعت ملف «هقح هتيفوتب

 عوفرم لعاف ؟لك» فلالا ىلع ردقم حتف ىلع ىنبم ضام لعف ؟ىضق» :بارعإلا
 ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلاب رورجم هيلإ فاضم «ىذ» ةرهاظلا ةمضلاب
 ريمض هلعافو ضام لعف ىّفو ةفطاع ءافلا «ىفوف» ةرسكلاب زورجم هيلإ فاضم «نيد)

 واولا «ةزعو» هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو هب لوعفم «هميرغ» وه هريدقت (زاوج هيف رتتسم
 ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم مدقم ربخ «لوطمم» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم آدتبم ةزع .لاحلل
 ءاقستلا نم صلختلل ةفوذحملا فلالا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم مدقم ناث ربخ «ىنعم»

 ةلمجو «هيلإ فاضم ريمضلاو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم رخؤم ادتبم «اهميرغ» نينكاسلا
 .«ةزع١ وه ىذلا لوألا أدتبملا ربغ عفر لحم ىف نيمدقملا هيربخو رخؤملا أدتبملا

 (ذإ لومعملا نأل «عزانتلا باب نم سيل هنأ «اهميرغ ىنعم لوطمم ةزعو» ىف :دهاشلا
 .زوجي ال وهو اعوفرم ايببس نوكي «اهميرغ» وهو

 مر رب ىنومشألاو للكو /؟ ماشه نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ : :هعضاوم

14 



 ىلإ رخآلاو ىببسلا ىلإ امهدحأ تدنسأل عزانتلا هيف تدصق ول كنال

 .هبق نيلماعلاب هنع ريخم ادتبم

 انه هركذي مل كلذلف طرشلا اذه مهرثكأ ركذي مل :تلق

 . 217 عزانتلا تيبلا ىف نييوحنلا ضعب زاجأو

 دعقو ماق» :وحن اًعفر نابلطي دقف «بصنلاو عفرلا لمشي (لمع) :هلوقو

 ىناثلاو اعفر لوألا بلطي دقو «(ديز تمركأو تيأر» وحن اًبصن نابلطي دقو «ديز

 «ديز ىنمركأو تمركأ) :وحن سكعلاب نوكي دقو «(ديز تمركأو ماق» :وحن اًبصن

 .ةعبرأ روصلاف

 امهنع (رخآتم الإ نوكي ال نيعزانتملا بولطم نأ ىلع هيبنت (لبق) :هلوقو

 (؛9(نذيخأ) الك نأل عرانت ©0(الف) «دعقو ماق ديز» :وحن امهيلع مدقت ("!(ولف)
 ىهو «هريغو فنصملا هب للع ام ىنعم اذه «قباسلا مسالا ريمض : ىنعأ «هيولطم

 ش .ةرصاق ةلع

 .اًبصن ابلط اذإ امهبولطم ميدقت 2*)(عنتمي) الأ كلذ ىضتقمو

 عم مهضعب هزاجأو ,(20لومعملا طسوت عم عزانتلا ىسرافلا راجأ دقو

 207 بدقتلا
0 

 هل رخآلا نأل ءهيف عزانتملا ظفل ىف :ىنعي لمعلا امهنم دحاوللف :هلوقو

 لمعلا نأ ىلإ «ديز دعقو ماق» :وحن ىف ءارفلا بهذو .هريمض ىف نكلو «لمع

 ره ىنعم) لاقل لوألل ناك ول ذإ «ىنعم» وهو ىناثلا لماعلل هيف ميرغلا» نويرصبلا مهو )١(

 . 6 /” ىنيعلا ها دودرم وهو «ميرغلا وهو هل ىه نم ريغ ىلع ةيراج ةفص ذئتيح هنأل

 . الي" ب ىفو ج أ (9 .«ول» ج ىف ب 1(

 .«عنمي) ج ىفو ب ءأ (6) .«؟امهنم» ب ىفو ج أ (5)

 .«تمركأو (ديز تبرض» لثم (5)

 .؟ميحر فوءر نينمؤملاب# :ىلاعت هلوقب نيلدتسم «هتمتش وأ تمركأو تبرض مهيأ» :وحن (0

 هلا



 : لاق مث

 ةرثسأ اَذ مُهَريَغ اسكع راتخاو هرصبلا لهآ َدْنع ىلوا ناثلاو
 . حيجرتلا ىف فالخلاو ءعومسم اهنم (١)(دحاو) لك لمع

 لوألا لامعإ :نويفوكلا لاقو «هبرقل حجرأ ىناثلا لامعإ :نويرصبلا لاقف

 .نايواستي :نييوحنلا ضعب لاقو ©"7(هقبسل) حجرأ

 ىف رامضإلا ىلإ ىدؤي ىناثلا لامعإ ناك نإ :لاقف ؟7ىنشخلا رذ وبأ لصفو

 .ىناثلا لامعإ راتخيف الإو «لوألا لامعإ راتخيف لوألا

 لوألا لامعإو رثكألا وه ىناثلا لامعإ نأل «نييرصبلا بهذم حيحصلاو

 .(؟)برعلا نع هيوبيس كلذ لقن .ليلق

 :لاق مث

 املا ام ٌمزتلاو هاعزانت ام ريمض ىف لَمْهملا لمعأو
 .هل اًقباطم هريمض ىف لمعيف رهاظلا مسالا ىلع طلسي مل ىذلا وه :لمهللا

 نمو ءراتخملا ىلع بوصنملاو اًبوجو عوفرملا هيف رمضأ ىناشلا ناك نإ مث
 :رعاشلا لوق هفذح

 «©0هعاعش اوحمل مه اذإ 0 نيرظانلا ىشعي ظاكعب

 .هوحمل ىأ

 . (هيرقل) أ ىفو  ج «ءب (؟) .ب(١)

 «ىوحنلا نبا ىوحنلا بكرلا ىبأ نب رذ وبأ ىنشخلا دوعسم نب دمحم نب بعصم :وه (7)

 نيدو لضفو راقوو تمس اذ ةيبرعلا ىف امامإ نيمدقتملا ةمثألا دحأ ناك :ريبزلا نبا لاقو
 ىلع ءالمإلا هفيناصت نمو .هنم طبضأ هتقو ىف نكي مل هنأ ىلع خويشلا قفتاو .ةءورمو

 . ماشه نبا ةريس

 امثإو ءديزب ىب رمو تررم :تلقل لوألا تلمعأ ولو ا ) ”8 ص ١ج هيوبيس لاق )0

 .ه ١ .(ىنعم ضقني مل اذإ ىلوأ برقألا اولعج دق مهنأ ءاذه حب
 .لماكلا نم وهو - ةيىبنلا ةمع بلطملا دبع تنب ةكتاعل :تيبلا (6)

 ةروهشم قوس هيف ماقت تناك ةكمب عضوم  بارغ ةنزب  هلوأ مضب  «ظاكع» : حرشلا

 رصبلا فعض انه دارماو اليل رصبلا فعض وهو ءاشعإلا نم.«ىشعي» برعلا اهيف عمتجي
 .هناعلو هقيرب وأ ءوضلا طويخ نيشلا مضب  «هعاعش» اقلطم

 ةرثك نع كلذب ىنكتااهيلإ رظانلا راصبأ فعضت امم اهموق حالس ةعشأ نأ ديرت : ىنعملا

 1 .هناعملو هقيرب ةوقو حالسلا



 نإو .رايتخالا ىف هزاوج حيحصلاو «ةرورضلاب صوصخم هفذح نإ :ليقو

 . ىتأيس ليصفت هيفف لوألا ناك

 . ؟(امزتلا ام مزتلاو) :هلوق ىنعم ام :تلق نإف

 نم (امزتلا ام مزتلاو) دارملا نوكي نأ امدحا :هجوأ ةثالث ()(لمتحي) :تلق

 .(2حراشلا ىأر وهو ءرهاظلل ريمضلا ةقب

 نم هفذح بجو نم هركذيس اه (ُتلا ام تلا داما نوكي نأ : ىتاثلاو ١

 .اهضعب ىف هريخأتو «لاوحألا ضعب ىف لوألا

 فالخب «هفذحت الف «ةدمعلا وهو (مزتلا ام مزتلاو) دارملا نوكي نأ :ثلاثلاو

 سيلف نسح وهو «ىناثلل الومعم لوعفملا ريمض فذح راوج هنم ذخؤيف .ةلضفلا
 .اوشح ليق امك مالكلا اذه

 :لاق مث

 0 اكاتبا ءىسيو نانسحييك

 .(نانسحي) :لاقف لوألا ىف رمضأ (9(اذلو) ىناثلا لامعإل لائم اذه

 هل مسا هنال ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو ءابلاب رورجم «ظاكعي» :بارعإلا -

 ل 255 ثينأتلاو ةيملعلل فرصني

 ةيفرظ «اذإ) ملاس ركذم عمج هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلاب بوصنم هب لوعفم «نيرظانلا»
 عوفرم ىشعي لعاف دعا لعاف ةعامجلا واوو ضام لعف «اوحللا طرشلا ىنعم تنمضت

 .هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو ةرهاظلا ةمضلاب

 لعفلاف .هعاعش نيلعفلا نم لك عزانت ثيح «هعاعش اوحملا .٠ . ىشعي» ىف :دهاشلا

 هيف لمعأ دقو «ءالوعفم بلطي «اوحللا ىناثلا لعفلاو هل العاف بلطي «ىشعي)» لوألا

 لبق مالكلا لصاو «ةرورض ريمضلا كلذ فذح مث هريمض ىف ىناشلا لمعأو «لوألا

 ىشعيال ءامهميدقت دعب راص مث «هوحمل اذإ هعاعش نيرظانلا ىشعي) نيلماعلا ميدقت دقت

 . «هعاعش اوحمل اذإ نيرظانلا

 ١/ ١١”. ليقع نباو ا / ماشه نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .6/ ص ىطويسلاو 0 ١/ ىنومشألاو «ىبودنسلاو

 .(لمتحم) ج ىفو ب أ 4)

 ىف هبلطي وهو رهاظلا مسالا ىلع طلسي مل ىذلا وه لمهملا . . ) ٠١ 5 ص حراشلا لاق (1)
 :هلوقب .راشأ كلذ ىلإو ءامهعورفو ريكذتلاو دارفإلا ىف هل اًقباطم ه هريمض ىف لمعيف ىنعملا

 . («امزتلا ام مزتلاو»
 .(كلذلو) ج ءب ىفو .[ (0)

 ففي



 اكادبع ايدتعاو ىغب دقو 000 0 1.

 اذهو «(اًيدتعاو) :لاقف ىناثلا ىف رمضأ كلذلو لوألا لامعإل لاثم اذه
 رامضإلا عنم مهبهذم نأل ؛لوألا لاثملا نويفوكلا علمو «هراوج ىلع قفتم لاثملا

 زجي مل اًعوفرم بلط اذإ لوألا نأ مهبهذم لصاحو .بابلا اذه ىف ركذلا لبق
 ءىسيو نائسحي» وحن اًعوفرم ىناثلا بلط ءاوس لوألا ىف رامضإلاو ىناثلا لامعإ

 .«نيديزلا تبرضو ىنابرض» :وحَت اًبوصنم وأ «اكانبا
 ىناثلا لامعإو لوألا لامعإ راجأ نيقيرفلا نم الك نأ مدقت دق :تلق نإف

 . حيجرتلا ىف اوفلتخا امنإو

 الف  اعوفرم لوألا بلط اذإ ىناثلا لامعإ اوعنم نييفوكلا نأ تركذ دقو
 ,(١)ايوصنم لوألا بلط عم الإ حيجرتلا ىف فاللتخالا نوكي

 لامعإ ىئاسكلا زاججأ دقو «لوالا ىف عوفرملا رمضأ اذإ هوعنم امنإ :تلق
 لعاف 2)(رخأت) طرشب هلامعإ ءارفلا زاجأو «لوألا لعاف فذح طرشب ىناثلا
 .لوألا

 تبرضو ىنبرضو» «كانبا ءىسيو نسحي)» ىئاسكلا بهذم ىلع لوقنف
 .«نيديزلا

 نيديزلا تبرضو ىنبرض» و هامه كانبا ءىسيو نسحيلا ءارفلا بهذم ىلعو

 ءىسيو نسحيي# : : وحن ىف امهب مسالا عفتري نأ (220(ًضيأ) ءارغلا راجأ دقو .اامه

 .07بابلا لوأ هبهذم (؟)(ركذ) مدقت دقو «كانبا

 بابلا اذه ىف ركذلا لبق رامضإلا زاوج نم هيوبيس هيلإ بهذ ام حيحصلاو
 .هعامسل

 عم الإ حيجرتلا ىف 8 لوألا بلط الإ رتلا فالتخالا نوكي الف اعوفرم لوألا بلط الإ)_-1(١)
 .ج (ب ىف هتركذ امو (اًبوصنم

 ب نلف .(ريخأت) ج «ب ىفو 1(

 .ج لأ (5)

 .لمعلا امهنم دحاوللف . . . ... ... :كلام نبا لوق دنع مدقت (6)

 اع



 - و

 .«كموق تبرضو ىنوبرض» 20)هيوبيس ىكح

 . هبهذم

 حيصفلا مالكلا ىف هريظن عمس دقف اًضيأو .رهاظلا فالخ وه :تلق

 1 ظ : هلوقك
 «©7لمهم ىليلخ نم ٍليمج ٍريغل ىننإ ءالخألا فجأ ملو ىنوفج هع © 6 ع 6م ا

 تلمعأ اذإ «كموق تبرضو ىنوبرض لوقت كلذكو .. . . 5 ص اج هيوبيس لاق )١(

 ..(لعاف نم ولخي ال لعفلا نأل ؛لعافلا ريمض نم لوألا ىف دبالف رخآلا
 .(جرخ) ب ىفو -ج ل (9)

 نم وهو .هلئاق ىلع رثعأ مل ثحبلابو 'ءدحأ ىلإ هزعي ملو ءارفلا هدشنأ :ىنيعلا لاق ()

 .ليوطلا
 ام كريغب لعفت نأ ءافحلاو  ةعامجلا واول دنسم ءافنلا نم ضام لعف «ىنوفج» :حرشلا

 وهو ليلخ عمج «ءالمخألا» ةوفجو ءافج هوفجي هافج :لوقتو «هتدوم كرتت نأ وأ هؤوسي

 مسا «لمهم» «ءنسحلا وهو  لامجلا نم نسحلا ءىشلا «ليسمجال ىنعمو اًنرو قيدصلاك

 .هسفن نيبو هنيب تيلخ اذإ ءىشلا تلمهأ :لاقي  لمهأ هلعفو لامهإلا نم لعاف

 | تاوفه عبتت مدعو ءافولاو ربلا نم ةقادصلا بجاو اومزتلي مل ءاقدصألا نأ : ىنعملا

 .مهلاعفأ نم نسحلل الإ رظنأ ملو - مهرب تمزتلا دقف انأ امأ «قيدصلا

 لوعفم ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو هلعاف ةعامجلا واوو ضام لعف «ىنوفج» : بارعإلا

 ملب موزجم عراضم لعف «فجا» بلقو مزجو ىفن فرح مل - ةفطاع واولا «ملو» هب

 هب ٍلوعفم «ءاليخألا» انأ هريدقت اًبوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو واولا فذح همزج ةمالعو

 . ةرهاظلا ةحتفلاب بوصتم

 رورجمو راج «ريغل» اهمسا ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو بصنو ديكوت فرح نإ «ىننإ»
 7 «ىليلخ» رج فرح «نم» ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «ليمج» لمهم هلوقب قلعتم
 «لمهم» هيلإ فاضم ءايلاو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو نمب رورجم

 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم نإ ربخ

 . «ءالخألا فجأ ملو ىنوفج» ىف :دهاشلا

 لمعأو هب لوعفم هنأ ىلع هبصتق «ءالخألا» ىف 6«فجأ مل» وهو ىناثلا لمعأ ثيح

 ىلع ريمضلا دوعي نأ كلذ ىلع مزلف .ةعامجلا واو وهو ريمض ىف «ىنوفج١ وهو لوألا

 .بابلا اذه ىف زئاج رخأتم ىلع عوفرملا ريمضلا دوع نأ ىلع دهاشلا لدو .رخأتم

 ء78 /؟ ماشه نبا ٠١« 5 ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 064 ١/ ىنومشألاو «ذوادو «ىبودنسلاو
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 لمعيف ؛ءالخألا فجأ ملو ىنافج» لوقي نأ نم هنكمتل ةرورضب اذه سيلو

 .ةلضف هنأل ىناثلا 2)لوعفم) فذحيو لوألا

 :لاق مث

 8 م٠ ٠ ويس ُش - م ل

 07 د نإ هنيسخ 3 ري نُحب مزلاقذح لب
 .ايوصنم وأ طوفرم بط أ امإف لوألا لمهأ اذإ

 ًبوصنم بلط نإو «©0قبس امك نييفوكلل اًقالخ هيف رمضأ اعوفرم بلط نإ

 .ةلضف ريغ وأ ةلضف نوكي نأ امإف

 . 9ىلوأ هلعج لب هفذح ليهستلا ىف بجوي ملو ءركذلا لبق هرامضإل

 :رعاشلا لوق هتابثإ نمو

 (؛وولل ظَفحأ بّيغلا ىف ْنُكَف (راهج "بحاص كيضريو هيضرت تنك اذإ

 .(لومعم) ج ىفو .ب ء(١)

 .اكادبع ايدتعاو ىغب دقو ...2..... :كلام نبا لوق دنع (؟)

 مزلي الو «عنام عنمي مل ام عوفرملا ريغ رمضملا فذح روجيو) 85 ص ليهستلا ىف لاق 6

 هئاقبإ نم ىلوأ عنام عنمي مل نإ هفذح لب مهرثكأل اًقالمخخ لوألل الومعم هريخأت وأ هفذح

 . (امدقتم

 رثعأ ملف تثحبو هلئاقل ىنيعلا ضرسعتي ملو .لئاقل بسنت مل ىتلا دهاوشلا نم تيبلا (5)

 .ليوطلا نم وهو .هلئاق ىلع
 باغ ام لك «بيغلا» «ةدهاشمو اًنايع ىأ باتك ةنزب - - ميسجلا رسكب رسكب «راهج» : حرشلا

 . ةبحملاو ةدوملا واولا مضب - ؛دولا» «بيغ وهف كنع رتتساو

 هروضح لاح ىف هيضرت نأب كقيدص ةدوم ىف ىفكت الا ىلع رعاشلا ضحي : ىنعملا

 ىف هنمو كنم نوكي امم رثكأب هتبيغ لاح ىف هدادو ظفح ىلع موقت نأو .هتدهاشمو هنايعو

 .نسانلا مامأو نايعلا لاح

 عراضم لعف «هيضرت» اهمساو ناك «تنك» طرشلا ىنعم تنمضت ةيفرظ ءاذإ) : بارعإلا

 -ريمضو تنأ هريدقت اًبوجو رثتسم ريم ض هلعافو ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم

"54 



 نظ باب نم لوعفملاك «ةلضف ريغ ناك نإو ءروهمجلا بهذم انه قفاوو
 .ةدمع وه ام فذح وأ ءركذلا لبق رامضإلا نم نمؤيل ءارخؤم هب ءىج

 ()ها .عيمجلا دنع زوجي ال :حراشلا لاقف هميدقت امأ .

 :بهاذم ةثالث هنع روفصع نبا ىكح دقو «2"2هزاوج : ليهستلا رهاظو :تلق

 .«امئاق (ديز تننظو هايإ وأ هيننظ» :وحن عوفرملاك امدقم هرامضإ :اهدحأ

 .انه فنصملا هب مزج امك رخؤم رامضإلا :ىناثلاو

 نم هتمالسل «بهاذملا ّدَّسأ اذهو :لاق .هيلع رسفملا ةلالدل هفذح :ثلاثلاو
 .©؟9لصفلاو ركذلا لبق رامضإلا

 :ناهيبنت

 :نيهجو نم ليهستلا (؟0فلاخم) انه همالك نأ ركذ امم رهظ دق :لوألا

 .(ربخ ريغ) هلوقب دارملا وهو ةلضفلا فذحب انه مزج هنأ :امهدحأ

 ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف ىضري فطع فرح واولا «كيضريو» هب لوعفم ةبيغلا-
 ءاقلا «نكف» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «بحاص# هب لوعفم باطخلا فاكو ءايلا ىلع

 ىف» تنأ هريدقت اًبوجو هيف رتتسم ريمض همساو صقان رمأ لعف «نك» اذإ باوج ىف ةعقاو
 ةحتفلاب بوصنم نك ربخ «ظفحأ» نك مسا نم لاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج «بيغلا

 اهل لحم ال اهربخو اهمساو نك نم ةلمجلاو ظفحأب قلعتم رورجمو راج «دوللا ةرهاظلا

 .اذإ باوج بارعإلا نم
 «ىضري) و «ىضرت» نم لك عزانت ثيح «بحاص كيضريو هيضرت» ىف :دهاشلا

 دقو العاف هبلطي ىناثلاو ءالوعفم هبلطي لوألا نإف «بحاص» وهو امهدعب ىذلا مسالا
 .ءاهلا وه ىذلا هريمض ىف لوألا لمعأو ىناثلا هيف لمعأ

 نباو ء)٠ ١/ ليقع نباو ٠١« 5 ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .ةال ص ىطويسلاو 37ام ١/ ىنومشألاو «ىبودنسلاو ء"'ا /” ماشه

 ٠١5. ص حراشلا )١(

 (نظ باب ىف الإ هريخأت ىلإ ابلاغ جاتحي الو) 856 ص ليهستلا ىف لاق )١(

 7١8. /7 ىنومشأ ها .نويفوكلا هزاجأو نويرصبلا هعنمف فذحلا امأو ()



 ناك اذإ هيف عزانتملا ريمض نأ مهوي دق (ربخ ريغ) هلوق نأ : ىناثلا 21)(هيبنتلاو)

 .هفذح بجي نظ باب ىف الوأ الوعفم
 ؛ ريخأتلا موزلو «فذحلا عانتما ىف نيلوعفملا نيب قرف ال لب . كلذك سيلو

 :هلدب لاق ول : حراشلا لاق كلذلو

 ْبصتت ُهَرَّخاَف كاذ نكي نإو ْبسَح لوعفم كي مل نإ هفذحاو
 08ه .ملسل

 هفذح بجي (بسح) لوعفم ريغ نأ مهوي (بسح لوعفم) :هلوق :تلق

 .كلذك سيلو (ربخ ناك "0(نإو)

 تنكو ناك ديز» وحن بسح لوعفمك رخؤي لب اًمضيأ فذحي ال ناك ربخ نال

 :لاق ولو (ربخ ريغ) فنصملا لوق تحن جردنم اذهو «هايإ امئاق

 مزَتلا دق هريخأت اهريغو مدح ةلضف ناك ْنِإ هْفذح لب

 , 000 ()داجأل

 :لاق مث
 اسفملا قباطي ام ريغل 2 (ربخ ٌريمض نكي نإ رهظأو م. و 1 8 6." 5

 (9(نأك) هرسفمو ريمضلا بحاص فلاخت اذإ 21"(عنتمم) رامضإلا نأ :ىنعي
 : هلوقب كلذ لّثم دقو درفم هرسفمو ىنث (ربخ ريمضلا نوكي

2 
 اخرلا ىف نيوخأ (رمعو (ديز اخ ىئاّتظيو نظأ وحن

 .(ولو) ج لأ ىفو - ب (©5

 نم لصالا تيب ىلع ام ةذخاؤملا نم اًمضيأ اذه ىلعو :تلق) ١/ 7١7 :ىنومشالا لاق (54)
 :لوقي نأ نبسحألا ناكف سبللا نمأ هطارتشا مدع

 ها ((رخؤم هب ءىجَق ةدمعل ىري وأ سبل فيخ نإ ال هفذحاو

 . (عنتمي) | ىفو -ج ب (5) ,7 5 / ىنومشألا عجار (6)

 .(نأ امك) أ ىفو .ج :ب (0
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 نم ءايلاو ىناشثلا) هلوعفم «نيوخأو» «نظأل لوأ لوعفم «ارمعو اًديزف»

 . لصألا ىف ()(هل) ربخن وهو (17(ىناثلا هلوعفم «اخأ» و هل لوأ لوعفم «نانظي)

 وأ «نانظي» ىلوعفم ىناث وهو رسفملل اًقباطم لعجي نأ امإف ءرمضأ ولف

 .«نظأ» ىلوعفم لوأ وهو هبحاصل

 نإو «ىنثم نع درفمب رابخإلا مزليف «هايإ» :ليقف رسفملل اًقباطم لعج نإف

 امهالكو «درفم ىلع ىنثم ريمض دوع مزليف «امهايإ) :ليق هبحاصل اًقباطم لعج

 ْ .زئاج ريغ

 نإو «هبحاصل اًقباطم هرامضإ ٍةزاجإ ىف نييفوكلل اًفالخ راهظإلا نيعتف

 ىلعو . ةًارمعو اديز اخأ ىنانظيو نظأ» :وحن هفذح ةراجإ ىفو . 0 فلاخ

 .عزانتلا نم ةلأسملا هذه جرخت راهظإلا

 ا أ قد

 .أ (0)

 .؟نيوخأ نيديزلا هايإ ىنانظيو نظأ» :وحن (؟)
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 قلطملا لوعفم ا
 هيفو هل لوعفمو .قلطم لوعفمو (1)هدقت دقو هب لوعفم :ةسمخ ليعافملا

 .ةعبرألا هذه ىلع مالكلا لوأ اذهو ءهعم ؟'2لوعفمو)

 :لاقف «هريغ فالخب ةادأب ديقي مل هنأل اًقلطم ىمسو «قلطملاب أدبو

 ٠ 3 0 5 مس ىو » - و و

 نمأ نم نمأك لعفلا ىلولدم نم نامزلا ىوس ام مسا ردصملا

 ىنعم وهو «ثدحلا مسا وه ردصملاو «نامزلاو ثدحلا امه : لعفلا الولدم

 (لعفلا ىّلولدم نم نامزلا ىوس ام مسا) :هلوق

 | .(نمأ نم نمأك) ثدحلا وه هيلولدم نم نامزلا ىوس ام نإف

 وهف .ثدحلا كلذل مسا نمألاو «نامزو ثدح ىلع لدي لعف «نمأ١ :لاق

 .ردصم

 . ؟نافدارتم ردصملاو قلطملا لوعفملا له :تلق نإف

 نوكيدقف .هجو نم صوصخو هجو نم مومع امهنيب لب ال :تلق

 ريغو ةلآلاو ردصملا مساك هارجم (؟7(اًيراج) لب ردصسم ريغ ؟0(قلطملا) لوعفملا

 .ركذيس امم كلذ

 .«كباَهَذ ىنبجعي وحن قلطم لوعفم ريغ ردصملا نوكي دقو

 :لاق مث

 ةي م م بصن فصو وأ لعف وأ هلثمب

 ءازج مكؤازج مئهج َنِإَفظ :ىلاعت هلوق ءردصمب ىأ ءههبصن لاثم. ٍ

 .2004 اروفوم

 004 اميلكت ئسوم هللا مّلكو ا لعفب هبصن لاثمو

 .مراللاو ىدعتملا ىف مدقت )١(

 .ب .0(1) .1 0
 . ءارسإلا ةروس نم 77“ ةيآلا نم (4) .(ىراج) ب ىفو .ج «ءآ(8)

 .ءاسنلا ةروس نم ١75 ةيآلا نم (5)
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 .©204 9 اورق تايراذلاو ظ فصوب هبصن لاثمو

 ىنبجعي" وحن لمشيل ىنعملا ىف )لئامملا ىلع (هلثمب) هلوق لمحي نأ ىغبنيو
 . «اًقيدصت كتاميإ

 :لاق مث
 3 و .٠ وو

 بختنا نيذهل الصأ هنوكو قمم مم ممم م مة م مممف

 فصولاو لعفلاف «راتخملا وه ,فصولاو لعفلل الصأ ردصملا نوكو :ىأ

 اًقتشم هلعجف فصولا ىف مهضعب فلاخو «نييرصبلا بهذم وهو «هنم ناقتشم

 . عرفلا عرف وهف «لعفلا نم
 ونس قتشم ردصملاو «لصألا وه لعفلا نأ نييفوكلا بهذمو

 نم اًقتشم امهدحأ سيلو «نالصأ ردصملاو لعفلا نأ ةحلط نبا معزو

 .رخآلا

 | «ةدايزو لصألا ىنعم نم هيف دبال عرفلا نال «نييرصبلا بهذم حيحصلاو
 .24) 0نامزلاو ثدحلا ىلع لدي لعفلاو

 :لاق مث

 ىسس مس ىئغ , .٠ و و ل

 الشر ىذ ريس نيتريس ترسك ددع وأ نيبي اعون وأ (ديكوت

 :دئاوف 220(ثالثل) هبصان عم هب ىتؤي :ردصملا

 . مهبملا ىمسيو اًاريس ترسا وحن هديكوت :ىلوألا

 .دودعملا ىمسيو «نيتريس ترس#) وحن هددع نايب :ةيناثلاو

 . صتخملا ىمسيو . هعون نايب : ةثلاثلاو

 . (لثملا) ب ىفو  ج 21( .تايراذلا ةروس نم ١ ةيآلا )١(

 عرف لك نأل) ١/ ١9" ليقع نبا ىف امك ليلدلا حضوأو ليمأ ىرصبلا بهذملا ىلإو ()

 لدي امهنم الك نأل كلذك ردصملا ىلإ ةبنسنلاب فصولاو لعفلاو ةدايزو لصألا نمضتي

 ردصملا ىلع لدي فصولاو «نامزلاو ردصملا ىلع لدي لعفلاف «ةدايزو ردصملا ىلع

 .(ةثالثل) ب ىفو ءأ (5) 5091/١ ىنومشألا عجار (4)
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 مسق اذك «هفرعت ىذلا ريسسلا ىأ «ريسلا ترس» وحن ؛لأب» امإو «اذيدش اريس)

 . ليهستلا ىف لعف امك صتخملا تحت جردنم دودعملا نأ رهاظلاو

 . صتخمو مهبم ؟)(نامسق اذه ىلع) ردصملاف

 .دودعم ريغو دودغم :نامسق صتخملاو

 :لاق مث

 96| 2: 00 8 . روس يل 5 -.

 لذجلا حرفاو دجلا لك دجك لد هيلع ام هنع بوني دقو

 . قبس امك نيبمو دكؤم :نابرض ردصملا
 :ءايشأ ةثالث دحأ هنع بونيف دكؤملا امأ

 .«اسولج تدعق)» وحن (79(هفدارم) :لوألا

 نع لقنو «ىنزاملا بهذم وهو روكذملا لعفلاب هبصن نأ فنصملا مالك رهاظو

 (#00 اناَبَت ضرألا نم مكتبنأ هللاو وحن قافتشالا ىف 240(قالم) : ىناثلا
 ءاضيأ ىنرالا بهذم وهو روكذملا ")(لعفلا) هبصان اذه ىلعف 2'حراشلا هركذ

 وحن فدارملا نيب مهضعب لصفو «هيوبيس بهذم هنأ فورخ نبا معزو

 .ج ب )1١(

 .(نيمسق ىلع) ب ىفو .ج .أ0(1)
 .(فدارم) ج .ءأآ ىفو .ب (”)

 .(ىقالم) ج 3 ىفو ءب 20

 .تابنإلا وهو ردصملا نع بئان وهو «تابنلل نيع مسا «اًنابن» حون ةروس نم ١ ةيآلا (6)
 ٠١8. ص حراشلا (5)

 .ب أ 0

215 3 



 «اًئابن ضرألا نم مكتبنأ» وحن 210(ىقالملا) نيبو ءرهاظلاب هبصنف «اسولج تدعق»
 .©"9نسح لوق وهو ردقملاب هبصنف

 .«السغ تلستغا» وحن ملع ريغ ردصم مسا :ثلاثلاو

 :اًئيش رشع ةثالث دحأ هنع بونيف نيبملا امأو

 .«ىرقهقلا ")(عجر)» وحن ءعون :لوألا

 . 244 اريك كبَر ركذاو 9 وحن ءفصو :ىناثلاو

 .(©لاح هنأ هوحنو اذه ىف هيوبيس بهذمو

 0 وس هتيم رفاكلا تومي» وحن 207(ةئيه) :ثلاثلاو

 اهريغ نود لعفلا 29(ةلآ) ىف درطم وهو «اًطوس هئبرض» وحن «ةلآ : عبارلاو
 .«ةبشخ هتبرض» روجي الف

 .(04 ِليَمْلا لك اوليمت الَق» وحن «لك :سماخلاو

 .«برضلا ضعب هتبرض» وحن «ضعب :سداسلاو

 , 94 َنيِمَلاَعْلا نم ادَحأ هيذعأ أل » وحن «ريمض :عباسلاو

 .«برضلا كلذ هتبرض» :وحن «ةراشإلا مسا :نماثلاو

 مالك رهاظو ١١2)(هل) اًعبات ردصملا لعج نم دبالو :ليهستلا حرش ىف لاق
 .طرتشي ال كلذ نأ هيوبيس

 . (رياغملا) ج أ ىفو .ب(١1)

 ىنعمب «سولجلا»و «دوعقلا» فدارملا ىفف .بهاذملا نيب هقيفوتل بهذملا ذه تيضتراو ()

 .هب هديكوت حصي الف تابنإلا ىنعمب سيل تابنلا نأل ءاّنابن متبنف :هريدقت ىناثلاو ءدحاو

 .(تعجر) ب ىفو .ج «أ (5)
 .نارمع لآ ةروس نم 4١ ةيآلا نم (5)
 ١97. ص ١ ج باتكلا عجار (0)

 .(ةئيهلا» ب ىفو .ج ءأ (5)
 .(تالآ) ج أ ىفو - ب (0
 .ءاسنلا ةروس نم ١79 ةيآلا نم (8)
 .ب(١٠) .ةدئاملا ةروس نم ١١6 ةيآلا نم (9)
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 | : هلوقك «تقو : عساتلاو

 0 (١)دمرَأ ةليل كانيع ضمتغت ملأ ْ

 .ليلق هنأ الإ ««سمشلا يد هتلعف» سكع وهو .دمرأ ةليل ضامتغا :ىأ

 .«(ديز برضت ام :وحن «ةيماهفتسالا «ام» :رشاعلاو

 .«مقف تئش ام» وحن «ةيطرشلا ءام) :رشع ىداحلاو

 .'92ليهستلا ىف رشع دحالا هذه ركذ

 .مدقت امك هبصان ىف فالخلاو «لذجلا حرفا» وحن «فدارملا :رشع ىناثلاو

 .«ةبرض نيثالث هتبرض» :وجن ءددعلا :رشع ثلاثلاو

 «ليوطلا نم وهو ءسيق نب نوميم همساو سيق نب ىشعأ  ىشعالا هلئاق . تيب ردص )١(

 . مالسإلا ديري ةيبيداحلا حلص ىف و هللا لوسر ىف اهلاق ةديصق نم

 ش . الهسم ميلسلا تاب امك تو : هزجعو
 كانيع ضمتغت ملأ» :ىوريو :بيبح نب دمحم لاق .منت ملأ «ضمتغخت ملآ» :حرشلا

 ميملا مضب ب ؟دهسملاو» . غيدللا وهو - نيسلا حتفب «ميلسلا» ءهسفن وه دمرالا «ادمرأ كليل

 . هيف مسلا بدي الئل ماني ال ىف ىذلا رهسملا وهو :ءاهلا ديدشتو نيسلا حتفو

 لعف «ضمتغت» بلقو مزجو ىفن فرح :ملو ماهفتسالل ةزمهلا «ملأ» :بارعإلا
 ةمضلا نع ةباين فلألاب عوفرم لعاف «كانيع» نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم
 .هيلإ فاضم بطاخملا ريمضو ىنثم هنال

 ىلع ىنبم ضام لعف «ادمرأ» ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم نامز فرظ ؛ةليل»

 حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف :تب فطع فرح واولا «تبو» لعاف نينثالا فلآو حتفلا
 همسا ريمضلا نوكيف اصقان نوكي نأ زوجيو ءهلعاف بطاخملا ءاتو مات لعف وهو ردقملا

 ٠ «ميلسلا» ضام لعف 5تاب» ةفاك نوكت نأ روجيو ةيردصم امو رج فرح فاكلا «امك»

 هلعاف نم لاحو ناصقنلا ىلع ىلوالا تاب ربخ «(دهسم» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم هلعاف
 .ىلوألا بوصنم هيلع لدي فوذحم اهبوصنمف ةصقان وأ ةمات ةيناثلا تابو مامتلا ىلع

 لثم اًضامتغا ريدقتلاو ءردصملا نع ةباينلاب ةليل تبصن ثيح ؛ادمرأ ةليل» ىف :دهاشلا

 .ةيفرظلا ئلع اهباصتنا سيلو ءدمرالا ةليل ضامتغا
 . ١/ 7١١ ىنومشألا «ىبودنسلا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .47 ص ليهستلا عجارو هتلق امب ميقتسي مالكلاو (رشع دحالا هذه هركذ) لصألا ىف ()
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 عمدم ة

 ىفو و ")راف رِجَفو هرب رب" وحن .ملعلا ردصملا مسا نيرخآتملا ضعب دازو

 , ينم الو ادكؤم لمعتسي ال ©")(ملعلا) ردصملا مسا نأ : زيهستلا حرش

 :لاق مث

 0 | ادب ْدَحوَف ديكوتل امو
 . عمجي الو ىنثي ال لعفلاو «لعفلا ريركت ةلزنمب هنأل

 :لاق مث
 بت و ور 82 ل ىلا ملا

 ادرفأو هريغ عمجاو نثو 00

 .دودعم ريغ وأ ناك (ذودعم صتخملا وه

 . 2)ًسايق (47(هعمجو) هتينثت زاوج ىف فالخ الف دودعملا امأ

 .©7هيوبيس بهذم وهو هسقي مل نم مهنمو «هعاونأ

 : لاق مث
 00 عنتما دكؤملا لماع فذحو

 ريرقتو هلماع ةيوقتب دصقي ©0(دكؤملا) ردصملا نال :ةيفاكلا حرش ىف لاق

 .(8)اذه ىف عزون دقو كلذل فانم هفذحو «هانعم

 .جاءب (0) . (راجف هترجفو هرب هتررب) ب ىفو .ج أ )١(

 .ج ب (5) 517/١ ىنومشالا عجار (©)

 .«تابرضو نيتبرضو ةبرض هتبرض :وحن (5)
 ديز ىريس ترس# :وحن هعاونأل رظن زاوجلا روهشملاف) 7١١ ص ١ج ىنومشألا لاق )١(
 اًهيبشت ةدئار فلألاو «انونظلا هللاب نونظتو» .ىلاعت هلوق هليلدو .«حيبقلاو نسحلا

 اوفلل
 ليمأ لوألا ىلإو .نابصو ىنومشأ ه ١ (نيبولشلا هراشخاو عنما هيوييس بهذم ماطر

 . هليلد ةوقل

 .ب (0

 ريرقتلاو ةيوقتلل نوكي ال دق دكؤملا نأ) عازنلا لصاح  فنصملا نبا  حراشلا وه : عرانملا (8)

 .فذحلا ىفاني الف طقف ريرقتلل نوكي دق لب اعم

 «اًيعرو. ايقس# :وحن اًبوجوو «ًريس تيتأ) :وحن دكؤملا لماع فذحبب درو عامسلا نأو

 باوصلا وه كلام نبا ىأرو 86ص ؟ج نابص (.. اقلطم ديكوتلل فانم فذحلا نأب درو

 عقاولاو ةقيقحلل هتقفاومل
35 
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 و م

 سم ليل اوس ىفو 000 ماعلا

 دودعم ريغ وأ ناك ادودعم صتخملا ردصملا لماع فذح زاوج ىف فالخ ال

 .؟«تبرض ام» باوجن ىف.«(ديدش اًبرض وأ نيتبرض ىلب» وحن «ليلد هيلع لد اذإ
 ىلع هبن دقو" «هلعفب" ظفللا“ نم الدب:ردصملا ناك اذإ كلذو-فذحلا بجي دقو

 :هلوقب كلذ

 الدئاك ذّللا الذدتك هلّمف نم .الدب تآ عم مدح هنفلحلاو
 :رعاشتلا ٌلّوقك هلعف نم الدب «تآ» .ردضملا عمابجا و لماعلا فذحو :ىأ

 (17بلاعتلا لدَت لاما قير الدتف' 2 رربأ "ُش سائلا هلأ نيح ىلع
 ه0 هاا يا ”/لدنأ نع هان الدنف

 ىشعأل ةيساهيبحلا ىفو - ىراصنألا مصاع نب , هلل دبع نب لس رهو صوحألل تيبلا )١(
 . ليوطلا نم وهو .ةسامحلا ىف امك رهظالاو «ريرخلل :ىرهوجلا لاقو ءنادمه

 اهمظعم  ميحلا مضب , (مُهَرْوَمأ لج» ةلفنلا ,مهثروأو مهلغش «نئانلا ىهلأ» :حرشلا
 1 : . ةليق وأ لجر مسا «قيرز# ةعرسي هفطخ اذإ ءلاملا لجن ردصم_«الدن» اهرثكأو .

 مهماهمب سانلا لاغتشا تقو فاطتخالاو ةقرسلل ا نوجرخي صوصللا ءالوه نأ : ىنعملا

 بلعثلاب لثلا برض دقو «بلاعثلا فطخك لايتحالاو فطخلا ةعرسب اًضعب مهضعب ىصوي
 .«بلعث نم فطخأ» :ليقف اذه ىف

 وأ رج لحم يف حتفلا ىلع ىنبم نامز فرظ «نيح» رج فرح ؛ىلع» :بارعإلا
 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم «سانلا» ضام لعف «ىهلأ» ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم
 فوذحم لعفب بوصنم «الدنف» هيلإ فاضم «مهرومأ» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف ؟«لج»

 ةحتفلاب بوصنم قباسلا الدن هلوقل لوعفم «لاملا» فوذحم ءادن فرحب ىدانم «قيرز»
 هيلإ فاضم «بلاسعتلا» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم عونلل نيبم قلطم لوعفم «لدن» ةرهاظلا
 .ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم

 ابوجو فوذحم هلماعو ءردصم وهو .هلعف بانم با ثيح «الدنفا ىفهفا+ :دهاشلا

 .الدن لدنا ريدقتلاو

 بئاقحلا رجب نيراد نم نعجريو مهبايع اًقافخ انهدلاب نورمي :هلبقو
 نباو 278 /7 ماشه نباو ء.١١٠ ص مظانلا نبا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىطويسلاو "5 ص ىدوكملاو ١/ 7١1 ىنومشالاو ءدوادو «ىبودنسلاو ١/ 27١9 ليقع

 . 64 ص اج هياتك ىف هيوبيسو 204 ص
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 لدن لاقي ؛هنم لدجملاو لدبلا نيب عمجي اليل (١)هلماع فذح بجو اغإو

 :لاق مث . ةعرسب هفطخخا اذإ «ءىشلا

 اًنع ثيح فدي هلماع ام امإك ليصفتل امو

 :ىلاعت هلوقك هلماع فذح بجو هلبق ام ةبقاع ليصفت ردصملاب دصق اذإ

 .ءادف نودافت امإو اًنم نونمت امإف ىأ .274 ءادف امو دعب انم اَمإَف قاّثولا اودشَف ١

 :لاق مث

 رو .ِ وجال ةم م ما # صحي ير
 دنتسا نيع مسال لعف بئان درو رصح وذو رركم اذك

 وأ 200(ريس ريس ديز» :وحن ريركتب نيع مسا ربخ نسمع ردصملا بان اذإ
 هراهظإ نم اضوع ريركتلا لعد و «هلماع فذح بجو ةاريس تنأ اغإ» :وحتن رصح

 رامضإلا زاج (روصحم الو ارركم نكي مل ولف .ريركتلا ماقم رصحلا ميقأو

 ىنعملا مسا نم ٠ «نيعلا مساب ررتحا «اريس ريسي ديزو (ريس ديز» : : وحن .راهظإلاو

 .هربخ لعجيو عفري ردصملا نإف (ريس ريس كرمأ) وحن

 :لاق مث

 بال عر
 معلم هريغ وأ هسفنل (دكؤم هنوعدي ام هنمو

 ةلزنمب هنأل كلذب ىمسو .هانعم ىف صن ىه ةلمج دعب عقاولا وهو «هسفنل دكؤم

 .اهسفن هنأكف «ةلمجلا 2؟!(ةداعإ)

 رثأ هنأل كلذب ىمسو ءاصن هب ةرئاص ةلمج دعب عقاولا وهو :هريغل دكؤمو
0 

 .©0(رّثؤملا) ريغ رُثؤملا نأل «هريغ هنأكف ةلمجلا ىف

 .(هفذح) ب ىفو دج ل )١(

 .دمحم ةروس نم  ةيآلا نم (؟)
 (ًربش اربش) أ ىفو .ج ب(”

 .ب (:)

 . (رثأتملا) ج ىفو اب .ك (0ه)

0 
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 هلوقب هسفنل دكؤملا وهو هب (أدتبملا) (0١(لثمف)

 افرع فلأ ىلع هل وحن

 . اًفارتعا ىأ

 :هلوقب (ناثلاو) لثمو

 اًقرص اًقح تْنَأ ىنباك 000 0 .٠٠

 ْ ْ :لاق مث

 هَل هلضع تاذ ءاكب اكب ىلك ةلمج دعب هيبشتلا وُذ كاذك

 :طورش ةسمخب هب هبشملا ردصملا هبصان رامضإ مزتلملا نم

 .ةلمج دعب نوكي نأ :لوألا

 .هانعم ةيواح نوكت نأ :ىناثلاو

 .(9(هلعاف ةيواح) نوكت نأ :ثلاثلا

 لمعلل حلاص ريغ ةلمجلا هيلع تلمتشا ام نوكي نأ :عبارلا

 .ثودحلاب ارعشم ردصملا نوكي نأ :سماخلا

 نأل .«طورشلا ىفوتسا دق اذهف «رامح ًتتوص اتوص هل» :مهلوق كلذ لاثم
 هلعاف ىلعو «توص» وهو ءردصملا ىنعم ىلع تلمتشا دقو «ةلمج توص هل
 نأل «لمعلل هيلع تلمتشا ىذلا ردصملا ىف ةيحالص الو «هل» ىف ؛ءاهلا» وهو

 فرحو لعفلاب ردقي نأ نم الدب عقاولا ريغ «؟7(ردصملا) لامعإ 9(طرش)

 . ىردصم

 «رامضإلا بجاو لعف بصانلف «ثودحلاب رعشم «رامح توص» :هلوقو

 . «ةلضع تذ ءاكب كب ىل» :هلوقب هلثمو

 مل ولو «رامح توص هتوص» :وحن بصتلا زجي مل درفم دعب «*!(ناك) ولف
 )١( (هلعاف ىلع هلمتشم) ب ىفو  ج ل (90 .(لثم مث) ب .

 (عقاولا ريغ ردصملا ريغ ردصملا) ب ىفو  ج أ (5) .(طورش) ب ىفو -ج ق5 .

 جا اب )6(

 6" ا



 فعض هلعاف ىلع لمتشي مل ولو ءحصي مل ردصملا ىنعم ىلع (10(لمتشي)

 (0(خارص) خارصا و «رامح (7(توص) توص رادلا ىف١ :وحن بصنلا

 اًئوصم اهيف نأ ملع توص «*(امهيف) :تلق اذإ كنأل عنتمي ملو (1)«ىلكث»

 , 9(رامح توصا١

 «رامح توص توصم وه» :وحن لمعلل اًدلاص هيلع تلمتشا ام ناك ولو
 بصني مل ثودحلاب (رعشم ردصملا نكي مل ولو «فوذحمب ال توصمب بصتتي هنإف

 .«ءامكحلا ءاكذ ءاكذ هل» :وحن

 .لعاف ىلإ (دنسم لعفي ةلزنمب هلبق ام نوكل بصتتا امنإ ءهوحنو اًنوص نأل

 «لعفي وه» ةلزنمب «ءاكذ هل» ؛كلوق سيلو ««توصي) ةلزنمب «توص هل»:كلوقف

 .«دسأ دي دي هل» كلوق ةلزنم كلذ «97(لزنتف) ءاكذ وذ هنأب "0تربخأ) امنإو
 . ملعأ هّللاو

 .(ىنعم ىلع ةلمجلا لمتشت) ب ىفو -ج ل )1١(

 ب ل(

.١ 5 

 .د-ج 1(
 .(اهيف) ج هب ىفو -1()

 .ب (5)

 .(راصف) ب ىفو  ج أ (8)



 هل لوعفملا

 «ندَو (ركش دَجَك» ًاليلعت َناَبأ نإ ردصملا هل الوعفم بص
 ْ : طورش هبصن زاوجلو «لعفلا ةلع وه :هل 0)2لوعفملا)

 .ردصم نوكي نأ :لوألا

 .هب للعملا وهو «هلماع تقوو هتقو دحتي نأ :ىناثلاو

 .ريدقت ولو امهلعاف دحتي نأ :ثلاثلاو

 .؛(ركش دج»و «اًبيدأت هتبرض» طورشلا ىفوتسا ام :لاثمف

 نال (904 اَعمَطَو افْوَح قربلا مكيري » :ىلاعت هلوق ريدقت امهلعاف داحتا لاثمو

 .نورت مكلعجي مكيري ىنعم

 :لاق مث .فالخ طورشلا هذه ضعب ىفو

 ماللاب هررجاف دقق طرش نإو
 لادلا فرحلا هب للع ام رج بجو ةثالشلا طورشلا نم طرش دقف اذإ :ىأ

 :لوقتف «ءابلاو 20(ىف)و نم» وهو اهماقم موقي ام وأ ماللا وهو ؛ليلعتلا ىلع

 نامزلا فالتخال «دغ كماركإل سمأ تئجو» ءردصمب سيل هنأل ؛«لاملل تلجا
 .لعافلا فالتخال ««ىلإ كناسحإل كيلإ تنسحا»و

 :هلوقو

 طورشلاعم 2 عنتمي سيلو

 اذه عنق» وحن طورشلل هئافيتسا عم فرح اب هرج عنتسمي ال هنأ :ىنعي)

 .هل غوسم لب بصنلل ابجوم اهعامتجا سيل 2؟!(طورشلا هذه نإف) ؛دهزلل

 وتسمو ءرجلا حجارو ؛بصنلا حجار :بتارم ثالث ىلع كلذ دعب وه مث
 . نارمألا هيف

 )١( وعفملا أ ىفو ج «ب .

 ) )1«مورلا ةروس نم 74 ةيآلا نم ١١ .دعرلا ةروس نم

 .ج أ (8) .(ىلإ) ب ىفو  ج أ(
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 .درجملا اهبحصي نأ لقو :هلوقب لوألا ىلإ راشأف

 فرحلا بحصي نأ لقو ءهبصن حجرتي ةفاضإلاو لأ نم درجملا نأ :ىنعي

 عنمو .«2)(بيدأتل) 2١ «هتبرض)» كلوق نم حجرأ «اًبيدأت هتبرض» :هلوقف

 .هريغ هب لقي ملو :ليق .درجملا رج 7ىلوزجلا

 .لأ بوحصَم ىف سكعلاو :هلوقب ىناثلا ىلإ راشأو

 هتبرضال :كلوقف .فرحلاب هرج «لأ» بوحصم ىف حجرألا نأ : ىلعي

 .«بيدأتلا (؟0(هتبرض)» :كلوق نم حجرأ «بيدأتلل

 :لاقف .برعلا مالك نم «لأ» بوحصم بصن دهاش ركذ مث

 «©0ءادطألا رمز تّلاوت ولو ءاّجيهلا نع َنْبجلا دعقأ ال

 .رجلا حجار ىلإ الو بصنلا حجار ىلإ هزعي ملف فاضملا نع تكسو

 . «ريخلا ءاغتبالو «ريخلا ًءاغتبا كتثج» وحن نارمألا هيف ىوتسي هنأ ملعف

 .ب()

 . (بيدأتلل) أ ىفو - ج «ب (0)

 .مدقت دقو «ةيلوزحلا بحاص .ىلوزجلا زيزعلا دبع نب ىسيع ىسوم وبأ وه (9)

 .ب(5)

 لاقو .مظانلا مالك ىف درو امك وهو نيعم لئاق ىلإ بسني ملو زجرلا نم :تيبلا (5)

 .همسا ىلع فقأ مل زجار زجر :ىنيعلا

 نوكسف مضب  «نبحلا» «كراعملا ماحتقا نع ىناوتأ الو لكنأ ال دارأ «دعقأ ال» :حرشلا

 ةرمز عمج ؛«رمز» «ترئاكتو تعباتت :«تلاوت» ءبرحملا :«ءاجيهلا» .عزفلاو فوخلا

 .ودع عمج :؛ءادعألا» ةعامجلا ىهو
 .ءادعالا ةعامج ترئاكت ولو اعزفو اًقوخ لازنلاو برحلا نع دعتبأ ال ىنإ :ىنعملا
 رتتسم ريمض هلعافو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «دعقأ» ةيفان 2ال» :بارعإلا

 نعب رورجم «ءاجيهلا» رج فرح «نع» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هلجأل لوعفم «نبجلا» هيف
 ةمزاج ريغ ةيطرش ؛ولو» دعقأب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو
 فاضم «ءادعألا» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «رمز» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تلاوت»

 1 .ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ
 .؟لأب» ىلحم هنوك عم هبصنو .هلجأل الوعفم عقو ثيح «نبجلا» ىف :دهاشلا

 . مظانلا مالك نم هنإ ثيح ةيفلألا حارش هركذ :هعضاوم
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 : هيبثث

 (1701) «لأب» َفّرَعَت ةفرعم ىلإ فيضأ وأ ءهل لوعفملا ىلع «لأ» تلخد اذإ

 نإو ةركن الإ نوكي ال هنإ :مهلوق ىف دربملاو ىمرجلاو "”ىشايرلل اًقالخ ةفاضإلابو
 . (")”ةضحم ريغ هتفاضإو «ةدئاز هيف «لأ»

 ؟هلماع ىلع هل لوعفملا ميدقت زوجي له :تلق نإف

 .(؟)ارورجم وأ اًيوصنم ناك ءاوس رئاج وه :تلق

 . ملعأ هللاو .29)(امدقم) هب لثمف عنق اَذ دهزلك :هلوق نم دافتسم وهو

 )١(ب.

 ناك هابأ نأل ىشايرلاب بقلو ءىمشاهلا دمحم ىلوم جرفلا نب ىسابعلا لضفلا وبأ وه )١(

 ةرصبلاب أشن .هيلإ ةرهشلا دعب هيبأ نم بقللا لقتناف «شاير همسا ماذج نم لجرل ادبع
 هل «نييوغللاو ةاحنلا رابك نم راص مث « هيوبيس باتك هنم عمسو «ىنزاملا نع وخنلا ذخخأو

 رهش ىف ه 7601 ةنس ةرصبلاب امئاق حبصلا ىلصي وهو لتق .وحن باتك :اهنم فيناصت
 .لاوش

 .7؟1١/ ١/ ىنومشالا عجار - هيف فلكتلا مدعل لوألا حجرأو قرف

 .؟عنق اذ دهزل» و «منق اذ ادهار# (:)

 .«امدقتم) ب ىفو -ج ل (6)



 افرظ ىمسملا وهو هيف لوعفملا
 :لاق ٠

 اًئمْزأ ثكما انهك :دارّطاب «ىف» امض ناكم وأ تقو :فرظلا

 وحن هانعم نمضي مل ناكم وأ تقول جرخم (نمض) سنج (ناكم وأ تقو)

 .«نسح ناكم ىف نحنو» ««كرابم موي انموي»

 :وحن صتخملا ناكملا نم لخدب بصن ام (زارتحا :«دارطاب» 210(لاق مث)

 ال ءاعسوت ضفاخلا طاقسإ دعي هب لوعفملا بصن بوصنم وهف «رادلا تلخد»

 صتخي ال 292فرظلا» نأل ؛لخدب صتخي مل اًقرظ ناك ول ذإ ءفرظلا بصن

 . لماع نود لماعب

 . لعف لك هيلإ ىدعتي ثدحلا مسا نم قتشملا ريغ فرظلا لب

 دارطالا ديقب 29(هنع) زارتحالا ىلإ ةجاح الف كلذك ناك اذإو : حراشلا لاق

 .(؟)ها (ىف ىنعم نمضم) انلوقب جرخي هنأل

 :بهاذم ةثالث لخد دعب ناكملا نم صتخملا بصن ىفو :تلق

 «قبس امك اعسوت ضفاخلا طاقسإ دعب هب لوعفملا بصن بوصنم هنأ :اهدحأ

 . هيوبيس ىلإ هبسنو «فنصملاو ىسرافلا بهذم وهو

 ىلإ نيبولشلا هبسنو مهبملاب هل اًهيبشت ةيفرظلا ىلع بوصنم هنأ :ىناثلاو

.1)١( 

 .(درطملا) ب ىفو  ج ءأ (؟)

 .ب أ 57

 . ١١7 ص حراشلا (8)
 عقي اًناكم ناك اذإ مهبملاب ههبش .ماشلا تبهذ :مهضعب لاق دقو) 6١ص ١ج هيوبيس لاق (0)

 .(بهذملاو ناكملا هيلع

 .ج أ(



 وهو ءرجلا فرحب ةراتو هسفنب ىدعتي ةرات لخدو هب لوعفم هنأ :ثلاثلاو

 00 0: شفخألا بهذ

 . نامزلا فرظل لاثم (انّمرأو) ناكملا فرظل لاثم (انهك) :هلوقو

 :لاق مث
 اردقم هوناف الإو ناك رهظم هيف مقاولاب يمئاف

 وأ لعف نم هيف عقاولا وه هل بصانلا نأو «بصنلا فرظلا مكح نأ ىنعي

 «دجسملا مامأ تسلجا : وحن ً(رهاظ نوكي هل بصانلا نآأو .هاتعم 0( ام

 :لاق نمل «ةعمجلا موي" :وحن : ناوج امإ (ردقم نوكي دقو «سيمخلا موي ترسو)

 .4؟تمدق ىتم)»

 . (7ةلص وأ الاح وأ ةفص وأ ربخ معقاولاك ايوجو امإو

 00 ره :لاق مث

 0 ...كاذ لباق تقو لكو
 .اهصتخمو اهمهبم ةيفرظلل ةلباق نامزلا ءامسأ عيمج نأ :ىنعي
 . اًملاث امسق هلعج نمل اًقالخ صتخملا نم وهف دودعملا امأو

 :دودحملاب صتخملاو «نيحك نيعم ريغ نامزلا نم ردق ىلع لد ام : مهبملاق

 .«نيموي» وحن مولعم نامرلا نم رادقم هل ام

 وأ ةفصلا وأ 2؟20(لأب) صتخخا امو مايألا مالعأك :دودعملا ريغ صتخخملاو

 :لاق مث .ةفاضإلاب

 مظانلا نبا ةفلاخمب ةربع الو (دارطا) ديق ىلإ جاتححي هنأل ؛لوألا بهذملا تيضترا دقو (1)
 .ديقلا اذه ىلإ جا اتحي ال لاق ثيح

 لاقو .(ربدتلا مدع نع ئىشان مظانلا نبا عم قحلا لعجو) 646 ص 7 نابصلا لاق

 اًقالخ هيلإ جاتحي لوألا ىلعو «دارطاب» ديق ىلإ جاتحي ول نيذه ىلعو) ىنومشألا

 .اهأ( حراشلل

 .(هيف) أ ىفو -ج ب م . 71148 ١/ ىنومشألاب عجار قف

 لاحلاو  رئاطل ةفص قوف  «نصغ قوف رئاطب تررم» وحن ةفصلاو «كدنع ديز» ربخلا 2(
 .ىذلل ةلص كدنعف .«كدنع ىذلا تيأر» وحن ةلصلاو ««باحسلا نيب لالهلا تيأرا» وحن

 ةلصلا ىف الإ رقتسا وأ ارقتسم ردقيو .ةعبرألا لاوحألا ىف اًيوجو فوذحم بصانلاو
 ١/ 7١9. ىنومشأ ه ا ةلمج ةلصلا نأل .رقتسا ردقيف

 .«الإب» ١ ىفو - ج «ب (0)



 م ىلع و وو
 امهبم الإ ناكملا هلبقي امو...

 تناك نإف «ةمهبم تناك اذإ الإ ةيفرظلا لبقت ال ناكملا ءامسأ نأ :ىنعي
 .«دجسملا»و «رادلا» :وحن ةيفرظلا لبقت مل ةصتخم

 :لاق مث

 ساس م و مص. م سوس

 ىمر نم ىمرمك ٍلعفلا نم غيص امو .ريداقملاو تاهجلا وحن

 : :عاونأ ةثالثب مهبملا لثمف

 . مامأو 007 (مادقو) فلخ وحن :تاهجلا

 . ()2خسرفلو «ليم) وحن :ريداقملاو

 .«بّهذمو ىمرم» .وحن ثدحلا مسا نم غيص امو

 اهنأ ىف لاكشإ الف تاهجلا امأ .مهبملل عاونأ :ةثالغلا هذه نأ هرهاظف

 ضعب هححصو .مهبملا تحت ةلحاد اهنأ ىسرافلا مالك رهاظف ريداقملا امأو

 . نييوحنلا

 مهبملاب (279(ةهيبش اهنأ) مهضعب ححصو «هتحت ةلخاد تسيل :نيبولشلا لاقو

 .مهبم ال
 امك مهبملا نم ال صتخملا نم هنأ رهاظلاف .ثدحلا (؟!(مسا) نم غيصام امأو

 .ةيفاكلا حرش ىف همالك رهاظ وهو «هريغ هيلع صن
 ناك ام الإ اًيعانص «0)(اًقرظ) هئامسأ نم نوكي الف ناكملا امأو :هيف لاق

 .هميسق هلعجف .ه | 7ثدحلا مسا نم اًقتشم وأ اًمهبم

 نم دودعملا نأب حرصو .« صتخمو مهبم ىلإ ردصملا فنصملا مسق دقو :تلق

 . اضيأ ضتخملا نم فرظلا ىف دودعملا لعجي نأ هسايقو صتخملا

 .لايمأ ةثالث : خسرفلاو عاب فلآ :ليملا (5) .ب()

 .«اصتخم) ج ىفو - ب ل (60) .ج أ (8)

 . 417 ةقرو ةيفاكلا حرش (5)
1* 
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 ؟(ٍلعفلا نم غيص امو) .هلوق ىف لعفلا ىنعي ام .تلق نإف

 كلذ سيلو (ىمر نم ىمرمك) هلوقل ىعانصلا لعفلا هنأ همالك رهاظ تلق
 لعفلا ىلع لمح (7١(نإو) ردصملا نم غيص امنإو لعفلا نم غصي مل هنأل ديجب

 .هدعبي (ىمر نم) :هلوق 2؟9(نأ) "7(الول) 2(حيحص وهف) ردصملا وهو ىوغللا

 | 0 اا : لاق مث
 ْعَمتِجا ُهَعَم هلصأ ىف امل اًرظ قي نأ اسيقمم اذ نك طرشو

 اًقرظ نوكي ال عونلا اذه نأ : :ىنعي .ثدحلا مسا نم قتشا ام ىلإ ةراشإلا

 «اديز ىمرم تيمر) :وحن : قاقتشالا ىف هل اًقفاوم هيف لماعلا ناك اذإ الإ اًسيقم

 (97«ةلباقلا دعقم ىنم وه» مهلوق ذاوشلا نم دع «"0(اذلف) ««هلعقم تدعقو»
 , ©70هوحنو

 ش ش ش .ثدحلا

 نأل .«كسلجم (8)(ىسولج) :ىنرس» :وحن همالك نم جرخي :تلق نإف

 .هلصأ ىف هعم عمتجا ءىش ال هلصأ هيف لماعلا

 .هلعف لمع لمعي ردصملا نأ 2؟7(ررقت) دقف هترابع هلمشت مل نإو اذه :تلق

 .(امنإو) ب ىفو ج 1(

 .(حيحصق) ج ىفو ب ءأ (؟)

 .(الإ) ب ىفو ج لق ©

 .ب ا. (5)

 .(كلذلو) ب ىفو ج أ (0)

 .ةأرملا ةدالو دنع ةلباقلا دوعق ناكم برقك بيرق هنأ :ىنعملاو «ةدّلوملا : ةلباقلا ()

 :ريدقتلا ذإ .ذوذشلا هجوو «رارإلا دقعمو ءايرثلا طانمو «نلكلا رجزم ىنم وه» هوحنو (0)

 لمعأ ولو .هلصأ ىف عمتجا ام سيلو ءرارقتسالا هلماعف بلكلا رجزم ىف رقتسم ىنم وه
 ص اج ىئومشأ ها .اًداش نكي مل دعق دعقملا ىفو ءطان طانملا ىفو ءرجر رجزملا ىف

 فرح

 . (كسولج) أ ىفو ج ءب (8)

 .(مدقت) ب ىفو  ج ءأ (4)

 هَ 3



 :لاق مث

 ا 1 ل ا 0 ا
 فرعلا ىف فرصت وذ كاذف فرظ ريغو افرظ ىريامو

 :فرصتم ريغو فرصتم (7١(نامسق) ناكملا فرظو نامزلا فرظ نم لك

 موي» :وحن ىرخأ فرظ ريغو ةرات اًفرظ لمعتسي لب مزلي ال ام فرصتملاف
 .ناكملا نم «لامشو نيميو» «نامزلا نم «ةليلو

 ال وأ ")«رضوعهو طقك» الصأ ةيفرظلا نع جرخي ال ام :فرصتملا ريغو
 20 ش) 090(ىلإ) الإ اهنع جرخي

 .«نمب» رجلا ةيفرظلا هبشب دارملاو
 (0)«رايتخالا ىف) «نم» ريغب رجلاو هنع رابخإلاب فرظلا فرصت تبثي امنإو

 .اهب دتعي ملف اهتدايز ترثك «نم» نأل

 (90(رجمت اهنأ) عم فرصتلا مدعب «ندلو دنعو دعبو لبق» ىلع مكح كلذلف

 :هلوقب راشأ اذه ىلإو .نمب
 8 و

 :لاق مث

 رو 3 0-50 3 ريشا م و 5

 رثكي نامزلا فرَظ ىف كاَّذو ردصم ناكم نع بوني دقو

 «هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو فاضملا فذح باب نم فرظلا نع ردصملا ةباين
 :مهلوقك ناكملا ىف ليلق كلذو ءرادقم وأ 2(تقو) نييعت ماهفإ )7كلذ) طرشو

 .هدصق ناكمو هبرق ناكم :ىأ «هدصقو ءديز برق تسلجا»

 .ج أ )١(

 ةقتشم :ضوعو ء«هتعطق اذإ ءىشلا تططق نم ةقتشم :طقو ءادبأ لثم لبقتسملا قارغتسال

 . فضت مل اذإ ثالنلا تاكرحلا ىلع ىنبت :صضوعو «مضلا ىلع ةينبم :طق «ضوعلا نم

 .اهتدايز ىضتقي قايسلاو (ىلإ) نكذت مل خسنلا ىف (")
 . 2 .(اههبشي) ب ىفو -ج .8(1)
 .(رجلا) ب ىفو  ج 1 () .ج أ (6)

 .(ناكم) ب ىفو -8(1) .(كلذ) أ ىفو  ج ءب (0)

 حل



 «ايرثلا عولطو» .مجنلا /9قوفخ) كلذ 2')(ناك) :وحن نامزلا ىف ريثكو

 .ايرثلا عولط تقوو .مجنلا قوفخ تقو :ىأ

 .هيلع سايقلا ىضتقت هترثكو

 .(تلعف) :ب ىفو اج أ )02(

 .(قوقح) أ ىفو  ج 2ب (؟)

 مذ 3



 هعم لوعفملا

 :لاق

 مس ومعمل 1 هم . مدن د ىف
 «هعرسم قيرطلاو ىريس» وحن ىف هعم ًالوعفم واولا ىلات بصني
 ىريس) وحن عم (1)( ىنعمب واو) دعب بوصخم ا مسالا وه : ةعم لوعفملا

 .قيرطلا عم :ىأ «قيرطلاو

 .(وحن) هلوق نم كلذ مهف دقو ,()0حصألا ىلع سيقم بابلا اذهو

 :لاق مث

 8 و م هام - - 0

 قحألا لوقلا ىف واولاب ال بصنلا اذ قبس ههبشو ٍلعفلا نم ام

 ههبشي مسا امإو «ةبشخلاو ءاملا ىوتسا» وحن لعف امإ :هعم لوعفملا بصان

 «قيرطلاو ٌرئاس ديز#» : وحن

 فرحو ةراشإلا مساك ىونعملا لماعلا هيف لمعي ال هنأ (9هيوبيس بهذمو

 .هب ربخملا فرظلاو «؟)هيبشتلا

 «*)الابرسو اًيوطم ىئادر اذه 0000 ٠٠0 0 0 0 0٠

 .(ىنعمب ىتلا واولا)» ب ىفو  ج قك(١)

 لمكتسا مسا لك ىف سيقم هنأ ىلإ هريغ بهذو «ىعامس بابلا اذه :شفحألا لاق (؟)

 .71لا/ ١/ ىنومشأ ءحيحصلا وهو .طورشلا

 .باتكلا ١١١ ص اج ()

 (هيبنتلا) أ ىفو .ج ءاب (85)

 ىلع رثعأ ملف تثحبو هلئاق مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق . طيسبلا نم تيب زجع اذه (5)

 . هلئاق مسا

 .تعمج دقف ىباوثأ كنبسحت ال :هردصو

 .ب ةخسن ىف هلك تيبلا ركذو

 .ىرهوجلا هلاق . صيمقلا وهو  نيسلا رسكب (الابرس) :حرشلا

 نونب هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم عراضم لحف (كنبسحت) ىهن فرح (ال) :بارعإلا

 -بطاخملا ريمض فاكلاو فرح ديكوتلا نونو ةيهانلا الب مزج لحم ىف ةليقثلا ديكوتلا
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 .اذه هيف لماعلا نوكي نأ

 اهنأب درو ءمسالاب اهصاصتخال ءاهسفن واولا هبصان نأ ىلإ ىناجرجلا بهذو
 .(١)هب ريمضلا لصتال ءةبصان تناك ول

 نم مهفو (واولاب) هلوقب راشأ هيلإو .ههبش وأ لعف 2)(ميدقت) طرتشي ملو

 .هيلع قفتم (0(اذهو) هلماع ىلع مدقتي ال هعم لوعفملا نأ (قبس) هلوق

 «روهمجلا بهذمف «ءاملا ةبشنخلاو ىوتسا» وحن هيحاصم ىلع هميدقت امأو

 , (4)ىنج نبا هزاجأو « ةعنم حيحصلاو

 لبق ام ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف (ىباوثأ> بصن لحم ىف حتفلا ىلع ىنبم لوعفم-
 لعف (تعمج) قيقحت فرح دق ليلعتلل ءافلا (دقف) هيلإ فاضم ملكتملا ءايو ملكتملا ءاي
 اذاوج هيف رتتسم ريصمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو حتفلا ىلع ىنبم لوهجملل ىنبم ضام
 ذر لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم أدتسبم ةراشإ مسا اذ .هيبنت فرح اه (اذه) ىه هريدقت

 (ايوطم) هيلإ فاضم ىهو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةمضب عوفرم آدتبملا ربخ (ىئادر)

 هعم لوعفنم الابرسو ةيعملل واولا (الايرسو) ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ءادر نم لاح

 :.ةرهاظ ةحتفب بوصنم
 دق لب لعفلا همدقتي ملو هعم لوعفم الابرس نإ ثيح) (الابرس .. ..اذه) ىف :دهاشلا

 .(اذه) وهو هفورحو لعفلا ىنعم نمضتي ام همدقت

 .515 ١/ ىنومشاألاو ١١5 ص مظانلا نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 «لوألا حيحصلاو « عنتم كلذو ءكو تسلج :لاقي ناكف ةبصانلا فورحلا رئاس ىف امك )١(

 .(ههبش وأ لعف نم همدقت ام نأ حصألا وهو اهدحأ) ١/ 5١9 عمهلا ىف ىطويسلا لاق
 .(مدقت) ج « ب ىفو ل(

 (وهو) ب ىفو .ج .أ(0)

 :هلوقي ىنج نبا كسمت (5)

 ىوعرمب اهنع تسل لاصخ ثالث 2 ةميمنو ةبيغ اشحفو تعمج
 :هلوقو

 ابقللا ةأوسلاو هبقلأ الو همركال هيدانأ نيح هينكأ

 عم ةميمنو ةبيغ تعمج لوألا ىف دارملا نأ ىنعي .بقللاو ةأوسلا بصن نم ةياور ىلع ش
 الو .ةأوس ريغل نوكي ام بقللا نم نأل ؛ةأوسلا عم بقللا هبقلأ الو ىناثلا ىفو . شحف
 تيبلا ىف كلذو اهفوطعمو ىه تمدق ةفطاع امهيف واولا لعج ناكمإل ءامهيف هل ةجح
 مث ةأوسلا هءوسأ الو بقللا هبقلأ الو :هلصأ نوكي نأ ىلعف ىناثلا امأو ءرهاظ لوألا
 كلذل 787” /١؟ صئاصخلا عجارو 73١5 ص ١ج ىنومشأ ه | (ةأوسلا بصان فددح
 . ىلوأ عنملاو :لرقأ

555 



 :لاق مث

 واولا دعب ام عفرب نيرو تنأ امدو هديرث نم ةعصقو تنأ فيك» مهمالك نم

 لعفب عوفرم اهلبق امو ةيعملل ىتلا اهنأ ىلع بصني مهضعبو «ةفطاعلا اهنأ ىلع
 نأ حيحصلاو ؟نوكي امو ؟نوكي فيك : هريدقت ءاهدعب ال بصانلا وه رمضم

 هنوكل ؛ 'حلاصلا نأ ملعاو .؟ام» كلذكو ا «ةصقان ةردقملا «ناك»

 . حجرأ فطعلاو «ةيعملا ىلع بصنلاو فطعلا هيف زوجي : مسق

 . حجرأ ةيعملا ىلع بصنلاو نارمألا هيف زوجي : مسقو

 .فطعلا هيف عنمي :مسقو

 نم الو ءظفللا ةهج نم فعض الب فطعلا هيف نكمأ ام «)وه) :لوألاف

 . تبصن تئش نإو «ديزو انأ «تمق» وحن ىنعملا ةهج

 تمق» :وحن ظفللا ةهج نم فعضب الإ فطعلا هيف نكمي ال ام :ىناثلاو

 وأ «فيغض لصف وأ ديكوت ريغب لصتملا عوفرملا ريمضلا ىلع فطعلا نأل «ديزو

 هيف فطعلا نإف ««اهعضرل اهّليصفو ةقانلا تكرت ول» :مهلوقك ىنعملا ةهج نم

 (9هعضرل اهعاضرل اهليصف كرتو اهليصف مأرت ةقانلا تكرت ول :ريدقت ىلع نكمم
 :ىنعم ىلع بصنلا هجولاو (9(فيعض) وهف «2)ةرابع ريثكتو فلكت اذه

 ش .اهليصف عم ةقانلا تكرت ول

 .ج ل )١(

 ول» ب ىفو «اهعضراف اهعاضرل اهليصف كرتو اهليصف مارت ةقانلا تكرت ول» ! ىفو - ج (؟)
 اهليصف مأرت ةقانلا تكرت ول فطعلا عم ريدقتلاو «اهعضرل اهعاضرل اهليصفو ةقانلا تكرت
 .اهعضرل اهعاضرل

 ١/ نابيص هأ . بيسملا ىلع بيسسلا فطع نم فطعلاو .ةردقملا ةرايبعلل ريثكت :ىأ فرفز

 ٠١6 . ١

 . ؟فعضم» ب ىفو هج ل (5)
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 ؟«انيزو كلام» :وحن ىظفل عنا فطعلا هيف نكمي ال ام '0(وه) :ثلاثلاو
 ىونعم وأ .روهمجلا دنع عنتمم راجلا ةداعإ ريغب رورجملا ريمضلا ىلع فطعلا نإف
 .ةكراشملل حلصي ال امم «لبجلاو ترس» وحن

 فطعلا 2)(هيف) عنتميو «ةيعملا ىلع بصنلا هيف بجي هوحنو اذهف

 :هلوقب لوألا ىلإ راشأ دقو

 0 ظ قحأ فض الب '"نكمُي نإ فطعلاو

 ْ : هلوقب ىناثلا ىلإو
 ْقَّسْنلا فْعَض ىدّل ٌراتخم بصتلاو 000

 001 ظ :هلوقب ثلاثلا ىلإو
 ل بجي فطعلا ْرِجَي مل نإ بصنلاو

 ْ :هلوق امأو
 بص لماع رامضإ دقَتْطا وأ -...........

 هبضصن نيب هفطع عنتما اميف "7((رييخت) نوكي نأ :امهدحأ :نيهجو لمتحيف
 مكرمأ اوعمجأف ) :ىلاعت هلوقك هرامضإ حصي ثيح «لماع رامضإ نيبو ةيعملا ىلع
 | .(4)4 مكءاكرشو

 (2(إلإ) بصني 2*)(الف) مزع ىنعمب عمجأ نال ءاقوطعم هلعج حصي ال هنإف
 .امهوحنو ديكلاو رمألا

 لعفب هب الوعفم هلعجت نأ ©70(كل)و «ةهعم الوعفم. «مكءاكرش» لعجت نأ كلو

 .ردقم

 ءاكرشلا بصنيف «قرفتملا مض ىنعمب عمج نال «عمج نم اوعمجأو :هريدقت

 ش .هوحنو

 .فطعلا حصي اذه ىلعف .عمج ىنعمب عمجأ نأ ىكح دقو

 يجول( 00000 اجلا
 . سنوي ةروس نم ١ ةيآلا نم (5) . (اريخم) ب ىفو -ج 5 فةرشز

 ب ا (0) ب ل( .(ل) ب ىفو - ج ل (6)



 .اعيونت نوكي نأ :ىناثلاو

 «ةيعملا ىلع بصنلا هيف بجي عون :ناعون فطعلا هيف عنتما ام نأ : ىنعملاو

 :هلوقك ةعنتمم اضيأ هيف ةيعملا نأل «لماع هل رمضي عونو

 0 (1)(ةراب ءامو اّنبت اهتفلع

 مدعل هفطع زوجي الو «ءاماهتيقس» هريدقت رمضم لعفب بوصنم ءامف

 . ةبحاصملا مدعل ةيعملا ىلع هيصن الو ةكراشملا

 . (لماع َراَمضإ دقتعا وأ) ()(هلوق) لعجي نأ روجيو

 .هب انلثم امك بصانلل الماش

 ىلإ هازع ادحأ رأ مل موقلا نيب روهشم زجر اذه لوقأ :ىنيعلا لاق . تيب ردص اذه )١(

 . هلئاق ىلع رثعأ ملف ت تثحبو .هزجار

 . اهانيع ةلامم تلش تح: :هزحعو

 .ءابلا نوكسو ءاتلا رسكب :(اًنبت) هلكأت ام اهل تمدقو اهتمعطأ (اهتفلع) :حرشلا

 «ةلامه» ءدحاو ىنعمب امهو «تدب# هناكم ىف ىوري «تتش» سردي نأ دعب عرزلا بصق

 .عومدلاب ترمه اذإ نيعلا تلمه نم  ةغلابم ةغيص

 ىلع عبشلا نم عومدلاب اهانيع تضاف ىتح ءام اهتيورأو اًنبت ةبادلا تعبشأ دق :ىنعملا

 .باودلا ةداع

 ةحتفلاب بوصنم ناث لوعفم (اَنِبَت) لوأ لوعفمو لعافو لعف (اهتفلع) :بارعإلا
 ءامل ةفص (اًدراب) ءام اهتيقسو فوذحم لعفل هب لوعفم ءام ةفطاع واولا (ءامو) ةرهاظلا

  ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف (تتش 5) رجو ةياغ فرح (ىتح) ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 عوفرم تدغ لعاف (اهانيع) ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم تدغ لعاف نم لاح (ةلامه)

 .هيلإ فاضم ةبئاغلا ريمضو ىنثم هنأل ةمضلا نع ةباين فلآلاب
 هيلع فوطعملا ىف لماعلا نوكل «هلبقام ىلع هفطع نكمي ال هنإف (ءامو) ىف :دهاشلا
 .ءام اهتفلع لاقي ال ذإ ,فوطعملا ىلع طلستي ال

 ىلع فطعي لعف ريدقت ىلع امإ :ةثالث لاوقأ دحأ ىلع هبصن ناك كلذ لجأ نمو

 .ةيعملا ىلع بصنلا امإو اهتلئأ ىنعمب (اهتفلع) نأ ىلع امإو (اهتفلع)
 075 ١/ ليقع نباو ١١9«, ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىدوكملاو 7١5 ص بهذلا روذش ىف  اضيأو 5” /؟ ماشه نباو 777 ١/ ىنومشألا
 1١59. /؟ بييللا ىنغم ىف ماشه نباو «57؟7 ص ىطويسلاو «54 ص

 .ج اب (0)

 اجل
1 0 



 .راجلا رامضإب لب فطعلاب ال هرح روجيف «ديرو كلام» كلوقك راجللو

 .©9(ملعأ هللاو) لامتحالا اذه ديؤي هيف همالكو 7'2ةيفاكلا حرش ىف هيلع صن امك

 )١( ةقرو ةيفاكلا حرش عجار 47 .
 ) 1 )0.ب (0061

 * :هعم لوعفملا بقع نابصلا خيشلا اهركذ ةدئاف
 هيلإ ىدعت ىذلا هب لوعفملا مث قلطملا لوعفملا مدق ليعافملا تعمتجا اذإ :يض رافلا لاق)

 . «ىناكملا مث «ىنامزلا هيف لوعفملا مث .فرحلا ةطساوب هيلإ ىدعت ىذلا مث ءهسفنب لماعلا
 عولطو ابيدأت انه راهن طوسب ادير اًبرض تبرضك) هعم لوعملا مث .هل لوعفملا مث
 .راصتخاب هأ .(سمشلا

 /؟ ها (بجاو ال ىلوأ بيترتلا اذه نأ رهاظلاو ١٠١5.

 دل



 ءايثنسالا

 .ًاريدقت وأ اًقيقحت اهتاوخأ ىدحإ وأ الإب جارخإ :ءانثتسالا

 هوحنو صيصختلل جرخم (اهتاوخأ ىدحإ وأ الإب) و سنج (جارخإلاف)

 ريدقت ('7(ىف) وهف اًميقحت ملعلا ىف لخدي مل نإو نظلا نإف 2174 نَّظلا عابتا الإ ملع
 . عضاوملا نم ريثك ىف هماقم همايقل هركذب رضحتسم وه ذإ هيف لخادلا

 لبق ىذلا مالكلا نوكي نأ دبالف اعطقنم ءانثتسالا ناك اذإ :جارسلا نبا لاق

 .ه 1 .قدي هنإف «ءلمأتف 29(اهب) ىنثتسي ام ىلع لد دق (الإ)

 (بصتتي مامت عم (الإ) تنئتسا ام) :هلوقو

 نوكت نأو ءعوفرم وهف اهربخ بصتتنيو ةلوصوم (ام) نوكت نأ روجي

 .موزجم وهف اهباوج بصتتنيو ةيطرش

 . غيرفتلا هلباقيو ءاروكذم هنم جرخملا نوكي نأ مامتلاب دارملاو

 دعب اعطقنم وأ ناك الصتم بصي غيرفتلا ريغ ىف (الإب) ىنثتسملا نأ : ىنعي

 زئاجو) حجارو «زئاجو بجاو :ماسقأ ةثالث ىلع هبصن نأ الإ .هريغ وأ بجوم

 ٠ .4(2!(حوجرم

 «00(ناك) (رخؤم اًعطقنم وأ الصتم باجيإ دعب ىنثتسملا وه بصنلا بجاولاف
 .«موقلا (ديز الإ ماق»و «اريعب الإ موقلا جرخ» و «(ديز الإ موقلا ماق» وحن اًمدقم وأ

 ىهنلا هب دارملاو «ىفن هبش وأ ىفن دعب لصتملا وه بصنلا حوجرملاو

 .ىفنلاب لوؤملا ماهفتسالاو

 .ةعبسلا ةءارق  ءاسنلا ةروس نم 6١ا/ ةيآلا نم )١(

 .(نم) أ ىفو .ج ءب (0)
 0 3 فرش

 ون 0 4

 ا أ 2(

 حا



 لاثمو «ديز الإ موقي ال ىهنلا لاثمو 2104 ليلق ألإ هوُلعف امه : ىفنلا لاثمف
 . 04 ألإ بولا رفغي نمو ) :ماهفتسالا

 .«نم» و «له» ىف كلذ نوكي ام رثكأو

 دنع الدب هرجو هبصنو هعفر ىف هنم ىنثتسملل هعابتا هيف حجرتي كلذ عيمجف
 :هلوقب راشأ اذه ىلإو «؟نييفوكلا دنع اًمطعو ©7نييرصبلا

 ل لصتا ام اَبْنِإ بختتا ىفتك وأ ىُفَن دعبو
 ىنثتسملا نع هؤانغإ حص نإ ىفنك وأ ىفن لعب عطقتنملا وه :بصتنلا حجارلاو

 ركذو «ْنظلا عابتا الإ» نوأرقيو «*”عابتإلاو» بصنلا هيف نوزيجي ميمت ىنب نإف .هنم
 .72"2(حجرأ مهدنع) هبصن نأ نييوحنلا ضعب

 ىئثتسملا نع هؤانغإ حصي مل نإف ©”بجاو مهدنع بصنلاف نويزاجحلا امأو
 لبق ام غيرفت هيف زوجي ال عطقنم ءانثتسا لك وهو «عيمجلا دنع هبصن نيعت هنم

 .ءرض ام الإ عفن امو صقن ام الإ داز ام) وحن اهدعب عقاولا مسالل «الإ»
 اذه ىلإو 006 مجْر نسأل هللا رسأ نم مويا ماع الف هنم فنصملا لعجو

 :هلوقي راشأ ثلاثلا مسقلا

 .ءاسنلا ةروس نم 57 ةيآلا نم )١(
 .نارمع لآ ةروس نم ١75 ةيآلا نم (؟)

 هعوبتمو بجوم وهو الدب نوكي فيك :بلعث سابعلا وبأ لاق ءهنم نثتسملا ضعب لدب ()
 باجيإلاو ىفنلا ىف امهفلاختو «هيف لماعلا لمع ىف هنم لدب هنأب ىفاريسلا باجأو ؟ ىفنم
 دقو هعضوم ىف ىناثلاو ركذي مل هنأك لوألا لعجي نأ لدبلا ليبس نأل ؛ةيلدبلا عنمي ال
 . ها «بيبل الو ميرك ال لجرب تررم» وحن اًنابثإو اًيفن ةفنصلاو فوصوملا فلاختي

 .788 ١/ ىنومشأ

 .ةصاخ ءانثكسالا باب ىف فطعلا فورح نم مهدنع الزب نأل نييفوكلا دنع قسن فطع (4)
 ١١١ /*” نابص .ه.ا .اهلبق ام فلاخي ام دعب ام نأ ىف  ةفطاعلا ال١ ةلزنمب ىهو

 .ب (0)

 .(؟حجار هدئنع» ب ىفو . .ج لأ (5)

 راجنلل كلاسملا حضوأ حرش ه أ لدبلا عنتميف هنم ىنئثتسملا سنج نم سيل ىنئتسملا نأل (0)
 لال

 - م
 ا



 عقو لادبإ هيف ميمت نعو عطقنا ام بصناو ..

 :لاق مث .حصي ال امو .هؤانغإ حصي ام نيب لصفي ملف قلطأ هنكلو

 رو نإ رَتْخا هبصن نكلو ىنأي ذق ىلا ىف قباس بْصَن ريغو
 :ناهجو هيف ىفن دعب هنم ىنثتسملا ىلع (1(مدقتملا) ىنثتسملا نأ ىنعي

 . ءانثتسالا ىلع هبصن ءراتخملا وهو امهدحأ

 كوبأ الإ ىلام نولوقي مهتيبرعب قثوي اًموق نأ سنوي ىنثدح :2')هيوبيس لاق

 ها .الدب ارصان نولعجيف«رصان

 بجاو هنإف «باجيإلا ىف مدقملا نوكي نأ نم 20(ىفنلا ىف) :هلوقب زرتحاو

 مدع «آلا» ول امك نكي دعب امل «الإ» قباس ْغَرَفي نإو

 هعم الإ دجوت مل ام مكح همكحف اهدعب امل «الإ» قبس ام غرفُي نإو :ىأ

 ول امك هب لعاف وهف (ديز ىنعأ «الإ» دعب امل غرفم ماقف «ديز الإ ماق ام :وحن

 .؟ديز ماق ام» :ليقو «الإ) تمدع

 نوكي دق قباسلا نأل؛(؟7لماعلا ليهستلا ىف هلوق نم ىلوأ «قباس» :هلوقو

 .«ديز الإ رادلا ىف ام» : وحن لماع ريغ نوكي دقو «هب انلثم امك الماع

 ؟نكي ىف ريمضلا دوعي اذام ىلع :تلق نإف

 .«مدقملا» ] ىفو  ج ءب )١(

 الإ ىلام:نولوقي مهب قوثوملا برعلا ضعب نأ سنوي انثدح» هيوبيس باتك ىف ام صن (؟)

 .777 ص اج اها «الدب اذحأ نولعجيف دحأ كوبأ

 .؟ىفنملا» ج ىفو ب ب أ (7)

 هل لماعلا غرفو هنم ىنثتسملا كرت نإ بارعإلا نم الإ دعب هلو» ٠١١ ص ليهستلا ىف لاق (4)

 .«اهمدع عم هلام
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 ١ د نك



 ا

 دعب امل هبلط ىف قباسلا نكي ىأ .قباسلا ىلع (1)«دوغي» نأ لمتحي تلق

 دعب ام نكي :ىأ (دعب ام) :هلوق نم «ام» ىلع دوعي نأو ؛«الإ» مدع ول امك «الإ»
 .«الإ» مدع ول امك هيلع «الإ» لبق ام طلست ىف «الإ»

 .ههبش وأ ىفن دعب الإ غيرفتلا نوكي ال :لوألا

 .دكؤملا ردصملا الإ تالومعملا ")(عيمجلا) غيرفتلا حصي :ىناثلا

 لواتمف 274 ان الإ ننِنإإط.ئلاعت هلوق اما .
 :لاقف كلذ ىلع هنن ديكوت ريغلو ديكوتل رركت دق «الإ» تناك املو

 0 6 ديكوت تاذ آلإ غلأو

 دعب امل اًمبات اهدعب ام نوكل ءاهنع ءانغتسالاو ءاهحرط مصيب ىتلا ىهو
 .ىلوألا

 .واولاب فطع حصي مل نإو ءالدب لعج هنع ىناثلا ءانغإ حص نإف

 ' العلا الإ ىتفلا الإ مهب رمت ال: :وجن لوالاف

 0 . ىنفلا وه العلا نإف

 :هلوق ىف اعمتجا دقو «(رمع الإو ءاديز الإ مهب ررمت ال» :وحن :ىناثلاو

 (©هلمر الإو هميسر الإ هلمع الإ كخيش نم كل ام

 .«نوكي» ج ىفو ب ءأ )١(
 . «عيمج ىفل) ب ىفو - اج قل(

 . ةيئاحلا ةروس نم ؟ ةيآلا نم (*)
 .هيوبيس دهاوش نم وهو ءهمسا ىلع فقأ مل زاجرلا نم زجار هلئاق :ىنيعسلا لاق (5)

 . هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو

 ةمجعم ءاخ اهدعب ةائثملا ءايلاب اًئيدحو اميدق سانلا هؤرقي اذكه «كخيش#: :حرشلا
 «لمجلا وهو ءميجلاو نونلاب «كجنش» اهنأ حجرتيو «لمجلا هنأ ةنسلالا ىلع رهتشيو
 ريس ميسرلاف - ريسلا نم نابرض «هلمرو هميسر» نزولا ةماقإل اهنكسف ةكرحتم هنون لصأو
 - .ةعرسب ريسلا لمرلاو «ةعرس نودب لمخلا

 3في



 . ؟اهئاغلإب دارملا ام ١ تلق نإف

 .ديكوتلا ريغ ىنعم الو ظفل ىف رثؤت الف ركذت مل 20(اهنأك) اهلعج :تلق

 .ديكوتل ال ٌرَرَكَت نإو 00... :لاق مث

 لبق ام غيرفت عم نوكي نأ نم كلذ ولخي ال ذئتيحو «ءانثتسا دصقل :ىنعي

 . همامت عم وأ لماوعلا نم «الإ»

 : هلوقب ىلوألا ىلإ راشأ ناتلاح ناتاهف
 ةهامص

 عد لماعلاب ريثأتلا غيرفت عمق
 مدع 2 مه مو ماس ىف 2 َ 2:
 ىتغم هاوس بصن نع سيلو ىنثتسا الإب امم دحاو ىف

 . ءانثتسالا ىلع بصنلا ريثأتلابو «الإ» لماعلاب دارملا

 وأ نيينثتسملا نم دحاو ىف «الإب» ءانثتسالا ىلع بصنلا عد :لاق هنأكف

 ش ش . تاينثتسملا

 .دحاولا كلذ ىوس :ىأ :(ىنغم هاوس بصَت نع سيلو)

 . لمرلاو ميسرلا امهو هريس نم نيعون ىف الإ كلمج نم كل ةعفنم ال :ىنعملا -
 رج فرح («نم» مدقم ربخ فوذحمب قلعتم .رورجمو راج «كل» ةيفان «ام» :بارعإلا

 ةادأ «الإ» هيلإ فاضم بطاخملا ريمضو ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو نمب رورجم «كخيش»

 هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم رخؤم ادتبم «هلمع» ةاغلم ءانثتسا

 دئار فرح الإ فطع فرح واولا «الإو» هيلإ فاضم ريمضلاو لمع نم لدب «هميسر»

 ةمضلاب عوفرم ميسر ىلع فوطعم ؛هلمر» بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ىنبم
 .هيلإ فاضم بتئاغلا ريمضو ةرهاظلا

 دفت ملو فطعلاو لدبلا ىف *الإ» ترركت ثيح ؛هلمر الإو هميسر الإ» ىف :دهاشلا

 لاثمألا عمجم ىف درو .«هلمع الإ كخيش نم كلام» .تيغلأ دقو «ديكوتلا درجم ريغ

 ال :ىأ .ربكي نيح لجرلل برضي) "37 مقر 784 ص 7ج ىروباسينلا لضفلا ىبأل

 .ه.ا «؛همره لبق هيلع ردقو هداتعا ناك ام الإ فلكي نأ حلصي

 ليقع نباو 257 /7 ماشه نبا ١15 ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىطويسلاو 297١ ص ىدوكملاو ء7"77 ١/ ىنومشألاو ىبودنسلاو دوادو ءا":٠ ١/

 .7175 ص اج هيوبيس «11ا/ ١/ عماوهلا عمه ىف هركذ اًضيأو 277 ص

 .«نأك» ب ىفو -ج لك(

 ةةفن



 اًقرفم لماوعلا نم اهلبق امو ديكوتلا ريغل '(تررك) اذإ الإ نأ لصاحلاو
 الإ ارمع الإ دير الإ ماق ام» وحن ءانثتسالا ىلع هادع ام بصنو دحاوب لغش

 . «ادلاخ

 :دئاوف هترابع نم مهف 2(دقو)

 . ليهستلا ىف هبسنو «لماعلاب هلوقل الإ» وه ىتثتسملل بصانلا نأ : ىلوألا
 . 2 ”ريهش كلذ ىف فالخلاو «ىناجرجلا (4)(هحرش) ىف دارو (9دربملاو هيوبيس ىلإ

 «لوألا هنوك مزلي ال ءغرفملا لماعلا هب )(لغشي) ىذلا مسالا نأ :ةيناثلا
 برقألاب هلغش نأ الإ (دحاو ىف) :هلوقل ءرخآلاو طسوتملا نوكي نأ زوجي لب
 . ىلوأ

 «ىنغم هاوس بصن نع سيلو» :هلوقل «بجاو هاوس ام بصن نأ :ةشلاثلا

 .«)ه 1 .هاوس ام بصنو ليهستلا ىف هلوق نم صنأ 2«)(وهف)

 : هجوأ ةثالث نم دوصقملاب ةيفاو ريغ هترابع :تلق نإف

 ىلع بصني ال هنأ مامن .دحاو ىف «الإب» ريثأتلا كرستب رمأ هنأ :اهدحأ

 .هب (7(لعفي) ام ملعي ملو ءءانثتسالا

 .«ترركت» ج ىفو ب ءأ(١)

 .ظدقفا أ ىفو  ج هب (')

 ١١١. ص ليهستلا مجار (7)
 .2؟حرشلا» ب ىفو - دج أ (5)

 امو ءزجلا ةلزنم اهنم لزنم ريغ ءامسالاب صتخم فرح هنألد ليمأ هيلإو حيحصلا وهو (9)

 غرفم لماع نيب طسوتت مل ام ,ةلماع نوكت نأ «الإ) ىف بجيف لماع وهف كلذك ناك .

 .ىغلتف .هلومعمو
 اًقالخ (رمضم ىنثتسا الو البقتسم الو اهتطساوب اهلبق ام ال «الإ) وه ىنثتسملا بصانف

 . 377/١ ىنومشأ .كلذ ىمعازلا

 .«لغش» ج ىفو ب أ (5)
 ٠١ * نص ليهستلا (8) . ةاذهبف» ب ىفو  ج ءأ (0)

 .2؟لعف» ج ىفو ب ل (0)
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 دحاو لك ءانثكتسا نكي مل اذإ نوكي امنإ هركذ 20(ىذلا) مكحلا نأ :ىناثلاو
 كتوحخإ الإ ماق ام» وحن هلبق ام اجرخم دحاو )(لك) لعج نكمأ نإف هولتم نم
 .«دير الإ

 .(ىنغم هاوس بصت نع سيلو) :هلوق نأ :ثلاثلاو

 . ءادبلا لدب ©0(هي) دصق اذإ هدعب ام عفر زاج لوألا عفر اذإ لب كلذك سيل

 نم هب (©9(لغتشي) غرفملا لماعلا نأ ملع دق هنأ : لوألا نع باوجلا :تلق
 .(«امدع» الا «ول» امك نكي دعب)ا :هلوق

 .هنم ىنثتسملا داحتا عم الإ راركت ىف 20(فنصملا) مالك نأ. ىناثلا نعو

 اذه نم سيلف ديكوتلل الإ تناك 27(ءادب لدب) لعج هنأ :ثلاثلا نعو

 .(ديكوت تاّذ الإ د١ :هلوق وق ىف جردنم وه لب مسقلا

 مقلاو هب مكحا عيمتجلا بص ملا عم عيت دوو

 «موقلا (دلاخ الإ ارمع الإ اديز الإ ماق ام) :كلذ لاثم

 :لاق مث

 سا ريل ل هما سلو .٠

 دئاز نود ناك ول امك اهنم دحاوب ْءيجو ريخأتل بصناو

 بصن هنم ىنثتسملا نع ىنشتسا ام رخأتو اغرفم نكي مل اذإ لماعلا نأ ىنعي

 رمع الإ (ديز الإ ٌدحأ ماق ام» :وحن اةرفنم هل ام اهعم هلف اهنم ادحاو الإ عيمجلا

 . ؟دلاخ الإ

 . حجار وهو «ىفن دعب هنأل «لدبلا ىلع اهنم دحاو عفر زوجيو

 .«اب» ب ىفو .ج )9١(1«
 مج عاب قفز

 .ء.با (7)

 .«لغشي» ب ىفو .ج ل (5)

 جا اب )2(

 . «الدبا ب ىفو اج 3ث قفز

0 



 . ؟لادبإلا ىلع عيمجلا عفر زوجي ١لهف) :تلق نإف

 . (59ىدبالا كلذ راجأ دق :تلق

 :هلوقب كلذ لثم مث .دحاو الإ اهنم لدبي ال هنأ فنصملا مالك رهاظو

 ل ىلع الإ ٌؤرما الإ اوفي ْمّلَك

 ءدرفنتا ول امك ءانثتسالا ىلع هبصنو لدبلا ىلع (قرما) عفر زوجيف

 «بوصنملا ني يونت (0!4(فذحف) ة ةعيبر ةغل ىلع فقو هنكلو (ىلع) (0(بصنو)

 .اًيلع الإ لصألاو

 لوألا مُكَح دصقلا ىف اهمْكحو 00... : لوقو
 ناك نإ جورخلا ىف ىفو «بجوسم ريغ نم ء ءانثتسالا ناك نإ لوخدلا ىف ىنعي

 : هيمن

 ةراتو «هولتم نم دحاو لك ءانثتسا عنتمي ةراتف ديكوت ريغل «الإ» تررك اذإ

 ةيفاكلا ىف هنيب دقو ءههحوضول ىناشلا ىلع فنصملا ملكتي ملو «2*)(عنتمي ال)
 .(9ليهستلاو

 :لاقف ىاتخسالا تاودأ رئاس ركذي عرش «الإب» ىنثتسملا مكح نم غرف املو

 مسا ري 2 و مسولا .٠

 ابسن الإب ىتتسملامب برعم ريغب ارورجم نذتساو
 تفيضأ ام ةقيقحل اهفوصوم ةفلاخم ىلع ةلاد ةفص نوكت نأ «ريغ» لصأ

 . هيلإ

 هتنثتسا ام رج نم دب (")(هب) نكي ملو اهي ىنثتسيف «الإ» ىنعم نمضت دقو

 :؟لهأ ب ىفو - هج ل0

 فقوو هيوييس . باتك سردو «ةيوحنلا تافالخلاب هنامز و لمأ فرعأ نم اليلج اًيوحنا ناك

 هتمامإ ىلع رقفلا نم ةياغ ىف ناكو ءاهب أرقآو ةطانرغ ىلإ لقتنا مث «هضماوغ ىلع

 .ةثامتسو نامث ه 8-7 ةنس ىفوتو .ملعلاب
 .2«فذحبا ب ىفو -ج أ (5) .«بصنيو) ج ءب ىفو ءأ 7

 .أ(9) 2٠١5 ص ليهستلاو 46 ةقرو ةيفاكلا عجار (1) .«نكميا ب ءأ ىفو_-ج (ه)

 هذشأ 21



 ماق» وحن بجاو بصن نم «الإب» ىنثتسملا هقحتسي امب ىه تبرعأو «ةفاضإلاب

 دحأ ماق ام» وحن حوجرم وأ «نظ ريغ ملع ديزل ام» وحن حجار وأ «ديز ريغ موقلا

 .«ديز ريغ ماق ام» وحن غرفم لماعب رثأت نمو .«ديز ريغ

 بصان امف .فنصملا دنع ىنثتسملا بصان ىه «الإ» نأ مدقت دق :تلق نإف

 ؟ريغ

 . ءانثتسالا ىنعم اهيفو لاحلا ىلع اهلبق ىذلا لماعلا اهبصان :تلق

 .هيوبيس لوق نم رهاظلا وهو :ليهستلا حرش ىف لاق .فنصملا رايتخا اذه

 .©9)ةركذتلا ىف ىسرافلا بهذ هيلإو
 .06©2الإ» دعب ام باصتنا دح ىلع اهباصتنا نأ روهشملاو

 .ابسُن ًالإب ىنثتسُل امب .اًيرعم :هلوق رهاظ :تلق نإف

 . ليهستلا حرش ىف هركذ ام فالخ نوكيف بصنلا ةهج داحتا

 ىنثكتسملل بوصنملا بارعإلاب برعت «اريغ» نأ هترابع نم موهفملا :تلق
 ةهج داحتا ىلع لديام كلذ ىف سيلو «قبس امك هريغ وأ بصن نم ؛الإب»

 . بصنلا

 :تاهيبنت

 ام رياغم) اهدعب امو ءاهب فصوُيَف «ريغ» ىلع «الإ» لمحت دق :لوألا
 .اهي ىنثتساف .«الإ» ىلع «ريغ» تلمح امك .«9(اهلبق

 وأ ةركن «*7(نوكي) نأو .ههبش وأ اعمج نوكي نأ :ناطرش الإب فوصومللو

 «اريغ» قرافتو .ةضحم ةفرعم الو ضحم درفم اهب فصوي الف «ةيسنجلا لأب اًفرعم
 : نيهجو نم

 وأ ديزل نيرياغم موقلا ماق :ىأ «قتشمب لوؤت الاح اهلعجف  ىسرافلا ىلع ىبأل باتك )١(
 .بهذملا اذه تيضتراو . . .. .. لحملا ىلع ال ىنعملل ىلع فطعلا نم هنأ

 ىنومشألا عجار «الإ» دعب ام بصن ىلع اًسايقو روفصع نبا راتخاو «ةبراغملا دنع اذهو (؟)

 فل

 .«اهلبقام» طقس ج ءاب «رياغم» طقسأ (")

 امج ءابب قد

 2 ابا



 «ديز الإ ىنءاج :لاقي الف ءهماقم ماقتو فذحي ال اهفوصوم نأ :امهدحأ
 .«ريغا) فالخب

 .اًعطقنم وأ الصتم ءانئتسالا حصي ثيح الإ اهب فصوي ال هنأ :رخآلاو

 فالخب ءانثتسالا هيف حصي ال هنأل «دّيَج الإ مهرد ىدنع» (7١(زوجي) الف
 . ؟ريغ»

 ؟«ريغ» ىف زاج امك لاحلا هيف زوجي لهو :طيسبلا ىف لاق
 .ديسلا نبا هزاجأو رظن هيف

 . ىنعملا رابتعاو ظفللا رابتعا ريغب ىنئتسملا ىلع فوطعملا ىف زوجي :ىناثلا

 ىلع بصنلابو «ظفللا ىلع رجلاب «ورمعو ديز ريغ موقلا ماق» :لوقتف
 . ىتعملا

 رجاب «ورمعو ديز ريغ ماق ام» :لوقتو «اديز الإ» «ديز ريسغ» ىنعم نأل
 . ؟ديز الإ» ىنعم ىلع هنأل عفرلابو

 ىلإ نيبولشلا بهذو ءعضوملا ىلع فطعلا نم هنأ ؟”هيوبيس مالك رهاظو
 ."0مهوتلا باب نم هنأ

 «(ديز الإ موقلا ماق» وحن «الإي» ىنثتسملا ىلع فوطعملا رج زوجي ال :ثلاثلا

 .لوأتم هب لدتسا امو ء«مهضعبل اًقالخ «ريغ» ىنعم ىلع

 0 : لاق مث
 201100 ...ءاوس ىوس ىوسلو |

 .رسكلا عم دملا ىهو (6)(ةعبار) (؟!ههضعب دازو «تاغل ثالث هذه

 . «لاقي» ب ىقو  ج 00

 ىلع هولمحف هانعم ىقو ديز الإ عضوم ىف ديز ريغ نأ كلذو ءرجلا هجولاو ةورمعو

 .(. . . عضوملا
 .مهوتلا نع هدعبل «ليمأ هيوبيس بهذم ىلإو الإ مهوت ىلع ىأ (*)
 .رسكلا عم دملا ىهو «ةعيار ةغل ىوس ىف ةيبطاشلا حرش ىف ىسافلا ىكح (5)

 . (ىرخآ) ب ىفو  ج ءآ (6)

 يل



 لثمي ملو . شفخألا مالك رهاظ وهو .ةثالثلاب ىنثتسي هنأ همالك رهاظو

 .ةروسكملاب الإ 21)هيوبيس

 (؟)(ءانثتسالا) ىنعم اهنم برشي ملو :ريغصلا حرشلا ىف روفصع نبا لاقو

 :لاق مث

 المج ريغل ام حصالا ىلع العجا لم ممل

 برعتو «ىنثتسملا رجت اهنوك نم «ريغل» لعج ام اهيتخأو ىوسل لعجا :ىأ
 ىنعمب اهنال «ليثمتلاو ليعفتلا نم «ريغ» ىف قبس ام ىلع «الإ» دعب ام بارعإب
 .ريغ

 اهنأ وهو «نييرصبلا رثكأو هيوبيس بهذم ىلإ (حصألا ىلع) :هلوقب راشأو

 .ءانثتسالا ىنعم كاوس ىف نأ الإ .كناكم موقلا ىناتأ :كلوقك اذه نأ ليلخلا

 ,.(©9©ه١

 اهيف 2؟9(فرصتي) مل ازاجم اهيف ةيفرظلا تناك املو :روفصع نبا لاق
 .«كاوس ىذلا ءاج» وحن اهب لوصوملا لصوب اهتيفرظب لاق نم لدتساو

 .هيلإ اوبهذ ام فالخ راتخا امنإو . فنصملا :ىأ

 اوماقو كاوس اوماق» :لئاقلا لوق ىنعم نأ ىلع ةغللا لهأ عامجإ :امهدحأ

 .نامز وأ ناكم نع ةرابع (00(ىوس) نإ :لوقي مهنم دحأ ا هنأو .دحاو «كريغ

 .(كاوس موقلا ىناتأ) // ص ١ج هيوبيس لاق )١(
 .ج أ (؟)

 رخو ص اج باتكلا فرش]

 (اوفرصتي) ب ىفو هج 2(

 .(كاوس) 1 ىفو  ج ءب(6)

 محلا



 فرصتت ال اهنأو كلذ موزلب مكح اهتيفرظب مكحي نم نأ .ىناثلاو

 .ه ١ 9كلذ فالخ اًمظنو (رثن 226برعلا» مالك ىف عقاولاو

 .اهفرصت ىلع )(داهشتسالا) نم ليهستلا حرش ىفو هيف رثكأو

 اهنوك ةلص اهعوقو نم مزلي ال هنأب ةلص اهعوقوب مهلالدتسا نع باجأو
 .اًقرظ

 نأو ءرمضم ادتبم ربخ اهنأ ىلع اعفر لوصوملا دعي اهعضوم نوكي نأ زاجأو

 .ًارمضم تبث هلبقو لاح هنأ ىلع اًبصن نوكي

 .بصنلاب «كاوس ىذلا تيآر» لاق نم لوق هجولا اذه ىوقيو :لاق

 نوكي نأ ىلع «2(رمضمو) آدتبم ربخ لوصوملا دعب كاوس لعجن نأ «؟!(انلو)

 : رت ىف ريخب كل لش دك ىنبب ىلإ هفاضإو هماهيإل اينبم

 0 ريغ ىبأي نيح سيقي ْذَ

 )١( «ب 55-6

 ) )1ىنومشألا عجار ١/ 7676
 .(لالدتسالا) ب ىفو  ج ل ف

 ) )5.(امآو لاق) ب ىفو  ج ءأآ

 ( 2.(فوذحم) أ ىفو -ج ب

 )١( ىلع رثعأ ملف اًضيأ تثحبو  هزجار مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق - تيب ردص اذه

 هلئاق .

 هريخ ضيم (رحب هل :هزجبعو
 ءاتلا مضب :(هفلت) ذولي ذال نم رمأ  ةمجعملا لاذلا نوكسو ماللا مضب (ذل) :حرشلا

 .دجو اذإ ىفلآ نم  ءافلا رسكو ماللا نوكسو

 .اًضيفم رحب هدجت :هفلت ىنعمو .ادجو ىأ «بابلا ىدل اهدّيس اًيفلأو» :ىلاعت لاق
 .ىداولا ةفض ىلع لاس ىتح رثك اذإ ءالا ضاف لاقي ءضافأ نم

 بصن لحم ىف (سيقب) هيف رتتسملا تنأ وهو لعافلاو لعفلا نم ةلمج (ذل) :بارعإلا

 «هفلت) دهاشلا ىف هنايبو حتتفلا ىلع ىنبم (هريغ) ةيفرظلا ىلع بوصنم (نيح) هب لوعفم

 ناث لوعفم (ارحب) لوأ لوعفم ءاهلاو ريمض لعافلاو (ذل) رمالا باوج هنأل موزجم

 .(اضيفم) هلوقل لوعفم (هريخ) رحبل ةفص (اضيفم) ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم -
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 نع لوقنم وهو .هبهذمل ةرصن فنصملا هركذام ةصالخ اذه :تلق

 . ىجاجزلا

 .هاوعد ىلع اليلد ضهني ال هب لدتسا ام :لوقي نأ لتاقلو

 دقو «ليلخلا نع هيوبيس هلقن امل ملسم ريغف ةغللا لهأ عامجإ نم هركذ ام امأ

 . مدقت

 فرتعم هقفاو نمو هيوبيس نأل ؛هيف ةجح الف مظنلا نم هب دهشتسا ام امأو

 الإ رثتلا ىف هفرصت نم ركذي ملو ١2)'هضعب هيوبيس دشنأ دقو «رعشلا ىف هفرصتب
 .ءارفلا هاكحو (كاوس ىناتأ) برعلا ضعب لوقو 27ثيدحلا ىف نمب هرج

 .فرصتلا مدع نع فرظلا جارخإ ىف هب دتعي ال هنأ مدقت دقف نمب رجلا امأو

 .هب جتحا ام ىوقأ وهف «كاوس ىناتأ» امأو

 .©9(ذاشلا) نم اذه :نويرصبلا لاق :طيسبلا ىف لاق

 كاوس» «؟9(ىف) :لاق هنإف ءهتلق ىلع لدي ءارفلا ىنعأ هيكاح مالكو :تلق

 . ةعوفرم ءامسأ لمعتست ال «كنودو كوحنو كلدبو كناكمو

 لعاف وه اذه عمو «ىنبم ىلإ هتفاضإل حتفلا ىلع ىنب ثيح (ريغ) ىف :دهاشلا -

 .ةيلعافلاب اًعوفرم نوكيل ىبأي هلوقل
 . ١/ ١78 ىنغملا ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم

 ريغ ءامسأ نوكت دق اهلك ءايشالا هذه نأ ملعاو ...) 7١7 ص ا١ج هيوبيس لاق )١(

 ةلزنمب اذهف ءكاوس لجر اذهو .ءكءاوس اذه :اًضيأ كلذ نمو .ورمعو ديز ةلزنمب فورظ

 ال برعلا ضعب لاق .رعشلا ىف الإ امسا نوكي الو «كلدب ىنعم ىف هتلعج اذإ كناكم
 :راصنألا نم لجر وهو رعاشلا لاق .ريغ ةلزنمب هلعج رعشلا ىف رطضا

 انئاوس نم الو انم اودعق اذإ مهنم ناك نم ءاشحفلا قطني الو

 :ىشعألا وهو رخآلا لاقو

 اكئاوسل اهلهأ نم تلدع امو ىتقان ةماميلا وج نع فناجت

 .كءاوس نمب تررم :لوقت كنأ فورظلا ةلزنمب ديزكو كءاوس نأ ىلع كلديو

 ىوس نم اًودع ىتمأ ىلع طلسي الآ ىبر توعد» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق (؟)
 .2.. .اهسفنأ

 125 .(ذاوشلا) ب ىفو  ج ءأ (*)
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 نوك هزيوجت امأو (كاوس ىناتأ) 20ناورث وبأ لاق .اوعفر امبرو لاق مث
 ةلصلا ردص فذح هيف نأل ؛فيعضف رمضم (')(أدتبم) ربخ لوصوملا دعب) (كاوس)

 .(ىوس) ىف زاج امك اًحيصف (ريغ) ىف راجل كلذك ناك ولو «لوط )ريغ نم

 .هفعضي بصنلاب «كاوس ىذلا تيأر» :مهلوقف - اًضيأو

 باب ىف فعض دقو «ديعبف ىنبم ىلإ هتفاضإو ماهبإل هئانب ءاعدا امأو

 .كلذ لثمب لوقلا ليهستلا حرش نم ةفاضإلا

 الإ ةيفرظلاب لوقلا ةحص كلذب حضتا دقو «هلعب ىفخي الف تبث ريدقت امأو

 اذإ وهف .ءارفلا ءهاكح او «رعشلا ىف هفرصت ةرثكل ءاهموزل مدع وه رهاظلا نأ

 مهنم موق بهذم اذهو ءاليلق فرظ ريغو ارييثك اًقرظ لمعتسم فرصتم فرظ
 .(؟7ىربكعلاو ىنامرلا

 لاق نم لك نأ مهوي .ه (اًقرظ هدع نم هفيرصت عنامو) ةيفاكلا ىف هلوقو

 .ملعأ هللاو «ةثالث بهاذملا لب - كلذك سيلو «فرصتلا هعنمب لاق هتيفرظب

 .ماكحالا غيمج ىف ريغل اهتاواسم (ريغل ام) هلوق رهاظ :تلق نإف

 مضلاب (ريغ سيل) :وحن ىنعملا مهف اذإ فذحي دق ريغب ىنثتسملا نأ :لوألا
 .(ىوس) فالالخب نيونتلابو حتفلاو

 «روباخلا نم هلصأ :ةديرخلا ىف لاق .نسحلا وبأ .ىدنكلا نسحلا نب ناورث نب ىلع :وه )١(

 نقتأ دق الضاف اًبيدأ ناكو ءهلوقب اًقوثوم ةفرعملاب ارهتشم لضفلاب هل ادوهشم قشمدب هتيأرو
 .هريغو ىقيلاوجلا روصنم ىبأ ىلع بدالا أرقو ةغللا

 .ةئامسمخو نيتسو سمخ ةئس دعب تام

 .ب ل (90)

 .ب ل(

 هب لدتسا اب ضهني الو لدعأ اذهو) 775 ١/ ىنومشألا لاق ءبهذملا اذه تيضترا دقو (5)

 هضعبو رجلا وهو موزللا نع فورظلا جرخي ال هضعب وأ كلذ نم اريثك نآل .ةجح مظانلا

"4 



 فالخب مالكلا حيصف ىف اهدحو لوصوملل ةلص عقي (ىوس) نأ ىناثلا
 .(ريغ)

 اهبارعإو) ىنثتسملا رج نم ريغل هركذ اميف امهنيب ىواس امنإ :تلق
 .ماكحألا عيمج ىف 2')الإ دعب ام 210(بارعإب

 ىنعملا رابتعا اهب ىنثتسملا ىلع فوطعملا ىف زوجي «9(هنأ) همزلي :تلق نإف
 : .(ريغ) ىف زاج امك

 . اسايق «40(همزتلي) نأ دعبي ال :تلق

 رابتعا 22 زوج) هركذ دعب 222ه .ىوس اًقلطم اهيواست :ليهستلا ىف هلوقو

 .(هتزاجإ ىف رهاظ) رورجم ىلع فوطعملا ىف ىنعملا

 :لاق مث

 (ال) دعب نوكيبو ادعبو الَّخو سيلب اًبصان نئتساو

 اهمساو هبصن بجو اذهلف ؛امهربخ امهب ىتثتسملاف (نوكي ال) و (سيل) امأ

 .مالكلا نم موهفملا ضعبلا ىلع دئاع ريمض نييرصبلا دنع

 . (ديز مهضعب ىأ .وه سيل :ىنعملاو

 كلذلو «قباسلا مالكلا نم موهفملا لعفلا ىلع دئاع ريمض نييفوكلا دئعو

 فذحف .ديز لعف مهّلعف ؟0(سيل) :ىأ .وه سيل :ريدقتلاو «مرفم ناك

 . /0درطي ال هنأب درو «فاضملا

 .ب()

 (ال الإ دعب هبارعإو) 1 ىفو  ج ءب (؟)
 .(نأ) ج ءب ىفو 1 5

 .(همزلي) ج ىفو -ب ءآ#4(1)

 .١٠ال ص ليهستلا (6)

 :َج «ب (0)

 ب ك0

 ١/ ىنومشأ ه ١ (اًديز سيل كتوخإ موقلا) وحن ىف امك لعف كانه نوكي ال دق هنأل (8)

 .هدارطال نييرصبلا بهذم تيضترا دقو .7

 كنز



 فذح فوذحم وه : طيسبلا بحاصو كلام نبا لاق ١١ :فاشترالا ىفو
 .هيلع مالكلا ةلالد ةوقل مسالا

 رمضم (7(لعافلا) نأ نم نويرصبلاو نويفوكلا هيلع قفتا ال فلاخم اذهو
 ها .فوذحم ال

 . ”)رتتسم رمضم اهمسا نأب ةيفاكلا حرش ىف حرص دق :تلق

 ىف زوجت نوكي نأ نكميو ءرمضم ال فوذحم هنأ هرهاظ ىضتقي .ها (؟7فذحلا
 .©فذحلاب رامضإلا نع (ريبعتلا)

 ؟(7)(بارعإلا

 ال :ليقو «لاحلا ىلع بصن عضوم ىف امه :ليق .فالخ كلذ ئف :تلق
 ,((2روفصع نبا هححصو امهل لحم

 ىنثتسملا نابصني امهنأ برعلا نع حيحصلا لقنلاب تبث دقف (الخو ادع) امأو
 (١1)(الخ)و ((رمع الخ)و 290(هديز ادع» و (دير ادع موقلا ماق) :لوقنف .هنارجيو
 .ورمع

 )١( ص عجارو .نايح ىبال برضلا فاشترا وه 747.
 .(لعفلا) أ ىفو  ج ب (؟)

 الإ نوكي ال  نوكي الو سيل  امهب عوفرملا نأ الإ) 8 ةقرو ةيفاكلا حرش ىف لاق (؟)
 . (ارتتسم

 ٠١. 5 ص ليهستلا ()

 . (ريبعتلاب) ج ىفو ب ءأ (5)
 1 .(بارعإلا) 1 ىفو  ج 20ِب )00

 عم ادعو ءالخو .سيل ىف .دقب اهنارتقا مدع اهيف رفتغيو :لاحلا ىلع بصنلا حجرأو (0)
 هللع :ىأ :روفصع نبا هححصو ءةفرصتملا لاعفألا كلذ لحم :لاقي وأ ءةيوضام اهنأ
 .فرصتب ١75 /؟ نابص ه1 .لاحلل طبرلا مدعب

 .فانئتسالا ىلع ىأ ()

 .(ديز هادع) أ ىفو ب (9)

 ب قل(
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 :هلوقب امهب ىنثتسملا رج زاوج ىلإ راشأ دقو

 درت نإ نوكي ىَقباَسب ررجاو
 (الخخو ادع) امهو

 ؟هرج وأ امهب ىنثتسملا بصن حجرألا له :تلق نإف

 .©)(رهشأ) اهتيلعف نأل «حجرأ (اَدَعِب) بصنلا نأ ىف لاكشإ ال :تلق

 .اهتيفرح ظفحي ملو اهتيلعف 2')هيوبيس مزتلا كلذلو
 .اضيأ حجرأ اهب 22بصنلاف) (الخ) امأو

 اهيف ؟؟9هيوبيس ركذ لب .كلذك سيلو ءاهب رجلا هيوبيس فرعي ملو :ليق

 اومعز دقو «الخب» نورجي برعلا لك 20©2طسوألا ىف شفخألا لاقو .اضيأ رجلا

 .ها .فرعي ال كلذو اهب بصني هنأ

 .روهشملا فالخ وهو

 :هلوقو

 اهنأل «ام» دعب بصنلا نيعت امنإو ««؟رمع الخ امو اديز ادع ام» :وحن

 «ام١ عم بصنلا نيعتو ءرج فرح اهيلي ال اهنأل ,(20(اهتيلعف) تنيعتف ةيردصم

 .(مزلأ) ب ىفو  ج لك )0١(

 ناك امك رامضإ امهيف نكلو ةفص نانوكي الف الخو ادع امأو) 7الا/ ص ١ج هيوبيس لاق )7١(
 كنأك .ارمع ادع موقلا ىناتأو اًديز الخ دحأ ىناتأ ام كلوق كلذو ءنوكي الو سيل ىف
 زواج تركذ ىنكلو ءانثتسالا ىنعم امهيف ادعو الخ نأ الإ ءاديز مهضعب زواج تلق

 ىنوتأو اًديز ادع ام موقلا ىناتأ لوقتو «عضوملا اذه ىف لمعتسي ال ناك نإو هب كل لثمأل
 .(.. .. دير الخام

 1 .(بصنلا) أ ىفو .ج ءب (0)

 اولعجف هللا دبع الخ موقلا ىناتأ ام :لوقي برعلا ضعبو) 777 ص ١ج هيوبيس لاق (5)
 . .(.... اشاح ةلزنمب الح

 . (اهتيلعف) ب ءأ ىفو .ج (5) .شفخألا نسحلا ىبأل باتك (0)
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 هيلإو .«برعلا ضعت نع !''(خرفلا) ىف «ام» عم رجلا ىمرسلا ىكحو ١

 :هلوقب ةراشإلا

 اذه ىلعو هل رعشلا باتك ىف ىسرافلاو ىعبرلاو ىئاسكلا كلذ زاجأو

 2 | ةيردصم ل ةدئاز «امف»
 مو مسلسل

 000 1 ناَقرَح اَمِهَف ًارج ثيخؤ

 .اهب نينرتقم وأ «ام» نم نيدرجم ىنعي
 ؟رج ئفرح اناك اذإ ناقلعتي ءىش ىأب :تلق نإف

 ىف امه ليقو «بصن امهعضومف ءلعفلا ىنعم وأ ؛لعفلاب :ليق :تلق
 . مالكلا مامث ىلع بصن عضوم

 :هلوقو

 نالعف اًبصت ْنِإ امه امك 0

 نايدعتم نالعف امهو ءاهب ؟0(نينرتقم) وأ «ام» نم نيدرجسم :ىنعي

 نكتسم ريمض نييرصبلا رثكأو ؟؟)هيوبيس دنع امهلعافو ءهب لوعفم امهب ىنثتسملاو

 ىف مزج هبو «ثنؤي الو عمجي الو ىنثي الو «مالكلا نم موهفملا ضعبلا ىلع دئاع
 ظ .ةيفاكلا حرش

 و «سيل» مسا ىف مدقت امك فوذحم هنأ ىضتقي ليهستلا ىف همالكو

 .«نوكي

 لعج نإ ««اديز ادع اوماق» :كلوق نأل .ءفعض هيفو :هحرش ىف لاقو

 .ديز ىوس نم ضعبلاب داري (*7نأ الإ مقتسي مل ؛(ديز مهضعب ادع هريدقت

 .ىمرجلل باتك مسا وهو (حوتفملا) ج ىفو  (حرشلا) ب ىفو ءأ )١(
 .برعلا راعشأ ىف هدورول روهمجلا بهذم تيضترا دقو (؟)

 دازت ال «ام» نأل ؛دسافف سايقلاب هولاق نإف نيهجو نم فيعض هريغو ىمرجلا بهذمو
 .هب جتحي ال ذاش وهف عامسلاب هولاق نإو «ةمجر امبف» «ليلق امع» وحن هدعب لب راجلا لبق
 ١/ ١48. ىنومشأ ها
 . 7077 ص ااج باتكلا عجار (5) . (نينورقم) ج ىفو  ب..أ (7)

 . (نآب) ج ىفو ب (4)
 أ



 ىف هتلقل سيلف ءادحاو الإ لكلا ىلع 2١2ضعبلا قالطإ) حص نإو اذهو

 ردقيف «هنم ىنثتسملا ىف لمع ام ردصم لعافلا لعجي نأ (')0(دوجالاف) لامعتسالا

 .هاا .اديز مهمايق زواج «(ديز ادع اوماق» ىف

 مدقتي مل هنأل «(ديز ادع كوخإ موقلا» وحن ىف ضقتني ذإ درطي الو :ليق
 .هارجم ىرجي ؟")(ام) الو لعف

 نأل «ماشهو ىئاسكلا بهذم ىلع مهضعب زواج ريدقت زوجي الأ :ىغبنيو
 .فصنلا نود ام ىلع الإ عقي ال امهدنع ضعبلا

 :هلوقك هنم 2«؟!(ديزأ) ىلعو «فصنلا ىلع هعوقو زاوج  حيحصلاو
 ٠.0 8 هاسشسلاب مد معو سا ىرع ةدل

 (©)اضعب تدأو اضعب تّلطمف ىضقت نويدلاو ىورأ تنياد

 , 20يز ماق نم ادع :ىأ مالكلا

 .(هقالطإ) ج ىفو .ب لأ )١(

 .(نسحالاف) ب ىفو  ج آ0(1)

 .ج ب (9)

 .(رثكأ) ب ىفو ج أ (5)
 .هسفنو (دعسو اًميمت اهيف حدمي ةروجرأ نم جاجعلا نب ةيؤرل تيبلا (6)

 .سدسملا زجرلا نم وهو
 نيدب تذخأو اًئيد هتيطعأف هتلماع اذإ اًنالف تنياد لاقي .ةنيادملا نم «تنياد» :حرشلا

 .فيوستلا وهو لطملا نم «تلطمف» « ءارلا نوكسو ةزمهلا حتفب وهو ةأرما مسا «ىورأ»

 .؟تفوأو» ىوريو «تدأو»
 نويدلاو ةيلاح واولا نويدلاو «هلوعفم» ىورأ لعافو لعف نم ةلمج «تنياد» :بارعإلا

 «تلطمف» الاح تعقو هذه ةيمسالا ةلمجلاو أدتبملا ربخ عفر لحم ىف ةلمج «؟ىضقت» أدتبم

 .هلوعفم «اضعب» لعافو لعف «تدأو» هلوعفم «ًضعب» لعافو لعف

 هنم ديزأ ىلعو فصنلا ىلع اهعوقو روجي «ضعب» ةظفل نأ ىلع اًفعب :هيف دهاشلا

 . فصنلا نودام ىلع الإ عقي ال ضعبلا نإ :الاق ثيح ماشهو ىئاسكلا ىلع ةجح اذهو

 .ةال قلك /؟ صئاصخلاو ٠” ص ١١ج هيوبيس دهاوش نم وه : هعضاوم

 .(دوعي) ب ىفو  ج أ (5)

 . بهاذملا لدعأ هنأل ءهيوبيس بهذم تيضتراو (0)
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 ؟تارعإلا نم لحم «الخ»و «ادع» ىتلمحجل له :تلق نإف

 .«سيل» ىف مدقت امك نالوقف الإو ءامهل لحم الف «ل» ةلص اعفو نإ :تلق

 .«نوكي الهو «سيل١ ىف هححص امك امهل لحم ال امهنأ :روفصع نبا ححصو

 نم لوؤملاو ردصملا عضوم امف «ءةيردصملا «امل» ةلص اعقو اذإ :تلق نإف
 ؟بارعإلا

 وه :ىفاريسلا لاقف . هبصن هجو ىف اوفلتخا امنإو «فالخ الب بصن .:تلق

 نبا بهذو .حيرصلا ردصملا ىف كلذ زوجي امك لاحلا عضوم:عوضوم ردصم

 . ريغ" باصتنا ءانثتسالا ىلع هباصتنا نأ ىلإ فورخ

 .2(!).هتزواجم تقو :ىأ . ةيتقو «امو» فرظلا ىلع هباصتنا ليقو

 ش ا :لاق مث

 ا :..  «ام) بحصتالو اشاح الَخكو
 تبصن اذإف ءهرجو اهب ىنثتسملا بصن زوجي «الخ» لثم «اشاح» نأ :ىنعي

 ترج اذإو .الخ ىف امك ةلمجلا لحم ىفو ءاهلعاف ىف فالخلاو ءالعف تناك

 الإ امهنيب قرف ال «الخ» ىلع مالكلاك هب قلعتي ام ىلع مالكلاو ؛اًقرح تناك
 :هجوأ ةثالث 20(ىف)

 دعب بصنلاو .هل لعاف الو ,«لعف «اشاح» نأ ىلإ بهذ ءارفلا نأ :لوألا

 نكميو ليق .«الخ»و «ادع» ىف كلذ هنع لقني ملو «الإا» ىلع لمحلاب وه امنإ
 . كلذب امهيف لوقلا

 مزتلا كلذلو ؛«الخ»و «ادع» فالخب رثكألا وه «اشاحب» رحملا نأ :ىناثلا

 ديز ىبأ 2؟0لقنب تبث دقو . هظفحي مل هنأل ءاهب بصنلا زجي ملو ©")اهتيفرح هيوبيس

 فذحي ام اًريثك هنإف هيلع دمتعي ىذلا وهو) 556 ١/ دلاخ خيشلا لاق :حيحصلا وهو )١(
 .ه ا (ردصملا هنع بونيو نامزلا مسا

 .(ىلع) أ ىفو  ج ءب(7)

 رجت امك هدعب ام رجي فرح هنكلو «مساب سيلف اشاح امأو) 77ا/ ص ١ج هيوبيس لاق (؟)
 .ه ا (ءانثتسالا ىنعم هيفو ءاهدعب ام ىتح

 .بصنلا تبث :ىأ (5)
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 دربملاو ىتنزاملاو (0)1(ىمرجلا) هزاجأو فورخ نباو ىنابيشلاو شفخالاو ءارفقلاو

 0 (؟)جاجزلاو

 .«الخخ)و «ادع١ فالخب «ام» بحصت ال «اشاح١ نأ :ثلاثلا

 هراجأ دقو ءامالك نكي مل «اديز اشاح ام ىنوتأ» :تلق ول 247 :هيوبيس لاق

 : لك هلوق هحرش ىف ركذو (6)«اشاح امد :ليق امبرو :ليهستلا ىف لاقو

 .©0هةمطاف اشاح ام ىلإ سانلا بحأ ٌةماسأ»

 :هلوق كلذ ىلع مهضعب دشنأو

 ©اَلاَعَم مُهَلِضفأ نحن انف اًشيرف اشاح ام سائلا تيأر

 .ج لأ )١(

 لاق . بصنلاو رجلا اوزوج مهنأل ؛مهريغو شفخألاو ءارفلاو ديز ىبأ لقن تيضترا دقو (7)

 0 عج شفخألاو ىنزاملاو ىمرجلا بهذو) 95 ص اج بيبللا ىتغم ىف ماشه نبا

 عمسو «الإ» ىنعم هنمضتل ءادماج اًيدعتم العف اليلقو راج اًقرح ًريثك لمعتست اهنأ ىلإ

 :لاقو غبصألا ابأو «ناطيشلا اشاح عمسي نملو ىل رفغا مهللا

 ه ا (متشلاو ةاحلملا ىلع انض هب نأ نابوث ابأ اشاح)

 .779 ١/ ىنومشألا عجار (")

 .777 ص ١ج باتكلا (5)

 ٠١5. ص ليهستلا (6)

 لكك ىبنلا مالك نم تسيلو «ىوارلا مالك نم ةجردم «ةمطاف اشاح ام» ةملك نأ قحلاو (5)

 ىناربطلا مجعم ىف ام ليلدب ةمطاف نثتسي ملو ىلإ سانلا بحأ ةماسأ» ثيدحلا نوكيف

 فرصتم دعتم لعف «اشاح» و ةيردصم ال ةيفان «ام» نوكتف ««اهريغ الو ةمطاف اشاح امه

 ىفف .حيحص ثيدحلاو .ةمطاف نثتسي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىنعملاو «ىنثتسأ ىنعمب

 .ريبكلا ىف ىناربطلاو هدنسم ىف دمحأ هاورو ءرمع نبا نع هنأ ىسوطرطلا ةيمأ ىبأ دنسم

 .رفاولا نم وهو .ثايغ نب ثوغ لطخألا هلئاق :تيبلا (0

 لعف نم ردصم اًضيأ لاعفو « مركلا هانعم . ةلمهملا نيعلاو ءافلا حتفب  «الاعف» : حرشلا

 . اباهذ بهذك

 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم لوأ لوعفم «سانلا» لعاف ءاتلاو ضام لعف «تيأر» : بارعإلا

 -عاشاح ةيردصم ام «اشاح ام» اننود :هريدقتو هيلع مالكلا ةلالدل فوذحم ىناثلا لوعفملاو

 :٠ د
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 1 :لاق مث

 امهظفحاف اشحو شاح :ليقو 0.0.00. 6

 .اهب ىنثتسي ىتلا اشاح ىف نيتغللا نيتاه نأ هرهاظ

 :هلوق ىف اشحب ءانثتسالا عمس دقو)

 اللا اهردَكُت ال اروحب 2 مهنم نإف ىبنلا طهر اشح

 ظ (")(شاحب عمسي ملو
 ىتلا ىهو ©"9هيزنتلل ىتلا «اشاح» ىف امهنأ ىف رهاظ ليهستلا ىف همالكو

 .؛هلل اشاح» وحن ماللاب رورجملا اهيلي

 قباسلا مالكلا نم موهفملا ضعبلا ىلع دوعي اًبوجو رتتسم ريصمض هلعافو ضاسم لعف-
 ديكوت فرح :نإ «ليلعتلل ءافلا «انإف» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم اشاحل لوعفم «اًشيرق»
 مه ءنإ ربخ «مهلضفأ» نال مسا عقاولا لصتملا ريمضلل ديكوت «نحن» همسا :ان «بصنو
  .زييمت «الاعف» هيلإ فاضم

 ليلق كلذو «اشاح» ىلع ةيردصملا «ام» تلخد ثيح «اشيرق اشاح ام ىف :دهاشلا
 .«ام) بحصت الأ ريثكلاو ذاش وهو .اهنم درجتت نأ رثكألاو

 هركذو .774 ١/ ىنومشالاو ؛,"١ ١/ ليقع نبا ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 ىف 77 مقر دهاشلاو ١/ ٠١9 ىنغملا ىف ماشه نباو 717 ١/ عمهلا ىف ىطويسلا
 .بدالا ةنازخ

 .رفاولا نم وهو (ءارفلا هدشنأو) 48 ص 8١ج برعلا ناسل ىف )١(
 ةرشعلا نود ةعامجلا ىلع لدي عمج مسا «طهرلا» (ىشح) لصألا ىفو  اشح :حرشلا (1)

 .ةأرما مهنيب سيل لاجرلا نم

 عساولا ءاملا وهو رحب عمج :«روحبلاو» .نوبرقألا هتريشعو هموق :لجرلا طهرو
 .رحب ميظع رهن لك ىلع قلطيو .روحبو راحبو رحبأ عمجلاو .حلملا قيمعلا ريثكلا

 .افص ضيقن ءاملا ردكو  اهريغت ال «اهردكت ال»
 .رثبلا نم ءاملا هب جرخت ىذلا ءاعولا :ولدلاو ءولد عمج «ءالدلا»
 «ىبنلا» اشحب رورجم «طهر» عومسم وهو ءانثتسا ةادأ اشاح ىف ةغل «اشح» :تبارعإلا
 قلعتم رورجمو راج «مهنم» بصنو ديكوت فرح نإ  ليلعتلل ءافلا «نإف» هيلإ فاضم
 ال «اهردكتال» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم رخؤم نإ مسا ؛اروحب# مدقم نإ ربخ فوذحمب
 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ردكت لعاف «ءالدلا» هلوعفم ريمضلاو عراضم لعف ردكت ةيفان

 .عومسم وهو اشحب ىنثتسا دقف «طهر اشح» :دهاشلا

 1 .ب ىف طقسو ج كك 5

5-8 
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 (17(ماللاب) رورجملا اهيلي ىتلا هذهو «اشح» اهلقأو «ةثالثلا تاغللاب ئرق دقو

 .اًقرح ()0(تسميل)

 بهذم وهو «لعف امإ ىه لب «فالخ الب ليهستلا ()حرش) ىف لاق
 لديو «لعفلاب ظفللا نم الدب عقاولا ردصملا باصتنا بصتنم مسا امإو «2؟)دربملا
 ةءارقو «هللا ناحبس» لثم ةفاضإلاب 2)«هّللا شاح» («)دوعسم نبا ةءارق كلذ ىلع

 نوني مل نم ةءارق ىف هجولاو ؛ديزل ايعَر3 لثم .نيونتلاب هلل اًنشاح» (80لامسلا ىبأ
 .ىنعمو اًظفل ةيفرحلا «اشاحب» اههبشل ةينبم نوكت نأ

 ىشاح اهيف رثكو) ٠١ © ص ليهستلا ىف لاقو (برقألا وهو) ١/ 71١ ىنومشألا لاق )١(

 .(شاحو اشح لقو

 . (سيل) ب ىفو - ج ل (90)

 .ب 595

 مهلاخدإو فذحملاب اهيف مهفرصتل اولاق ءلعف) اهنأ نييفوكلاو ىنج نباو دربملا بهذم (4)
 ةيآلا ىف ىنعملاو اولاق «ةيلعفلا ناتبثي الو ةيفرحلا نايفني ناليلدلا ناذهو .«فرحلا ىلع اهايإ

 هلل اشاح) ىف ليوأتلا اذه لثم ىتأتي الو ءهللا لجأل ةيصعملا فسوي بناج هلل شاح
 .7510 ١/ ىنومشأ ها (ًارشب اذه ام

 (مسا اهنأ حيحصلاو) :ىنومشألا لاق «هتلدأ ةوقل حيحصلا وهو نبيرصبلا بهذم وهو (0)

 .55 ١/0

 نب .ليذه نب ةلهاص نب موزخم نب بيبح نب لقاع نب ثراحلا نب دوعسم نب هللا دبع وه (1)
 ءرمع لبق ملسأ .ةباحصلا نم رابكلا ءاملعلاو نيقباسلا دحأ ءرضم نب. سايلإ نب ةكردم

 نيتنثا ةنس رحخخآ اهب تامف ةنيدملا ىلإ ةفوكلا نم دفو كي ىبنلا ىلع نآرقلا ضرع

 .ةنس نوتسو عضب هلو عيقبلاب نفدو «نيثالثو

 . فسوي ةروس نم ١ ةيآلا نم (90)

 .ىرصبلا :ئودعلا ماللابو ميما ديدشتو نيسلا حتفب  لامسلا وبأ بنعق ىبأ نب بنعق وه (8)

 ةءارق ىلذهلا دنسأو سوأ نبا ديعس ديز وبأ هنع هاور .ةماعلا نع ذاش ةءارقلا ىف رايتخا هل
 اذدو ءرمع نع ةرمس نع نسحلا نع دشار نب دابع نع ىربربلا ماشه نع لامسلا ىبأ

 .77374 مقر ءالال /" ءارقلا تاقبط ها .حصي ال دنس

14١ 



 لاحلا
 :لاق

 بهذأ ادرفك لاح ىف مهفم بصتنم ةلضف صو لاح ا

 رابخألا ضعبو لاحلا لمشي سنجل اك (فصو)» هلوقو ىكثنؤتو ركذت :لاحلا

 .زييمتلا نم «اًسراف هرد هلل» وحنو توعنلا ضعبو

 الإ اهنع ءانغتسالا زوجي ام ةلضفلاو ءربخلا (1)(جرخخأ) (ةكضف) :هلوقو
 اهفذح عانتما نإف «اًمئاق (ديز ىبرض» لثم ىف ©0(لاحلاب) ىفرتعي الف ضراعل

 .ربخلا دسم اهدسل

 تعنلاو بصنلا مال 0( نعي هنأل «تعنلا 20(جرخأ) (بصتم) هلوقو

 .توعنملا عبات

 نإف «اسراف "ا هرد هلل وحن جرخأ ءاذك لاح ىف : :ىأ (لاح ىف مهفم) :هلوقو

 .ىقب ال نمب ؟20(ردقي) زييمتلا

 ريغ 20ه .تعنلا لمشي هنأل «عنامب سيل فيرعتلا اذه نإ حراشلا لوقو

 . بصنلا م وزل 27(ذيقب) هجورخل ملسم

 (*)اهلماع ىفن نإ ةدئاز ءابب رجت قق لاحلا نأ ليهستلاو ةيفاكلا ىف ركذ :هيبنت

 1 :هلوقك

 (0لكو الو دوءزمب تُفعبنا امق (2-0-.ىث لم... ملل

 .ج أ (0) . (جارخإ) ب ىفو - ج ءآ(١)
 .ج ل (8) 1 (جارختإ) تا ىقو - ج 3 شر

 ١7١. ص حراشلا فلز . (هدييقت) ب ىفو  ج أ (0)

 .؟١ ةقرو ةيفاكلاو ٠8 ٠ ص ليهستلا عج ار (48) . (ريغب) ب ىفو  ج 5 4ففز

 .هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو تيبلا اذه لئاقل ئنغما دهاوش بحاص ضرعتي مل (4)

 .ةمهاد ءاسأب ىلإ تيعد نئاك :هردصو

 :«تئعبنا» .ةتغب ىلع ةيتآ «ةمهاد» ةداشلا :«ءاسأبلا» مك :ىنعمب «نئاك» :حرشلا
 :سوماقلا ىف امك فاكلاو واولا حتفب ,  («لكولا» «فئاقلا ره : ؟دوعزملا» تعرسأ

 2 .هريغ ىلإ هرمأ لكي ىذلا زجاعلا
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 , (7)30كلذ ىف عزونو

 تلخد امبر ةدئازلا نم نأ ليهستلا حرش نم 2")(رجلا» فورح باب ىف ركذو
 نم كنود نم دخت نأ انل ىَنَبَي ناك ام ارق نم ةءارقب هلثمو )(لاحلا) ىلع

 .رظن هيفو لوعفملل اًينبم (؟78ءايلوأ

 اهلماع ىلع لاحلا ميدقت زاوج «*(هنم) مهفو «لاثم (بهذأ (ةرفك) :هلوقو

 اًفَحَتسُم سيل نكل بلي اًقتشُم القتنم هنوكو

 ردصم نم اًعوصم :ىأ :اًقتشمو ءهبحاصل مزال ريغ :ىأ القتتم لاحلا نوك
 .بجاو ال بلاغ فصتم ىلع ةلالدلل

 َوتشم ريغ هدورو نمو 004 اًفِيِعَضَناّسنإلا َقلْخَو ل امزال هودرو نمفا

 . 004 اعيمج 00( رفنا وَأ) تاّث او رفناف »

 رج فرح ءابلا «دوءزمب» لعافو لعف «تثعبنا» ةيفان امو ةفطاع ءافلا «امف» : بارعإلا-

 ديكوتل ةدئاز «ال» ةفطاع واولا «لو» «تثعبنا» ىف ءاتلا لاحلا بحاصو لاح دوءزمو دئار

 .دوءزم ىلع فوطعم «لكو» ىفنلا
 اهلماع ىفتنا دقو «دوءزم» لاحلا ىلع ةدئازلا ءابلا تلخد ثيح «دوءزمب» ىف :دهاشلا

 . ؟تثعبنا»

 ١/ 1 3١. بيبللا ىنغم ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم

 ىأ دوءزم صخشب :ريدقتلا نأ ىلع تيبلا جرخو «نايح وبأ هفلاخو كلام نبا كلذ ركذ )١(

 رهاظ ريغ جيرختلا اذهو .ادسأ هنم تيأر مهلوق دح ىلع هسفن دوءزملاب ديريو ءروعذم

 ىف :ليق اذهلو ءاهلصأ فتني مل ةغلابملا ليبس ىلع تيفن اذإ مذلا تافص نال ؛تيبلا ىف

 ىنذذب كبر امو :ىأ .... بسنلل لب ةغلابملل سيل الاعف نأ «ديبعلل مالظب كبر امو»

 فصولا ىف ةغلابملا دصق دنع الإ كلذ وحنو رحب وأ اذسأ هنم تيقل :لاقي الو ءملظ
 ٠١/ *:٠١. ريمألا ةيشاح ىلع بيبللا ىنغم .ه ١ .مركلا وأ مادقإلاب

 .(لاح) ج .ءب ىفو 10 .ج أل (؟)

 .ناقرفلا ةروس نم ١4 ةيآلا نم (5)
 . ءاسنلا ةروس نم 78 ةيآلا نم (1) .ج ءأآ (05)
 .ءاستلا ةروس نم ال١ ةيآلا نم (» 22ج ءأ (0
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 هذه»و .«(ديدح َكُمَئاَ اذه» مهلوق ىف دومجلاو مورللا عمستجا دقو

 (؟)هيوبيس ةلثمأ. نم امهو «اَرَخ 2070(كّتبج)

 .ةدكؤمو ةنيبم :نامسق لاحلا :لاقف .لاقتنالا ىف مهضعب لصفو

 هنأل «لهشأ ديز قلخ» وحن ةلقتتملاب ةهبشم وأ «ةلقتنم نوكت نأ دبال ةئيبملاف

 . لهشأ ريغ قلخي نأ نكمي ناك

 .ةمزال ىأ «ةلقتنم ريغ نوكت نأ روجي :ةدكؤملاو

 0 ش :لاق مث

 فق مة ممم مم مم ممم 5 ...رغس ىف دومدلا تكي

 فلكتم ريغ ©29(اليوأت) قتشملاب الوؤم ناك اذإ لاخلا دومج رثكي هنأ ملعا

 .ًارعسم :ىأ .«اذكب ادم هتعب» وحن رعس ىلع لدي نأب كلذو

 ديز َرَك١ :وحن (؟0(هيبشت) وأ « ةزجانم :ىأ «ديب (لي هتعب# :وحن هلعافم وأ

 : .نيبترم :ىأ «الجر الجر اوُلخدا» :وحن بيترت وأ ءدسأ لثم :ىأ «ادسأ

 00 مدقتملا) لماعلاب نابوصنم هلبسق امو هنأ راتخملاو .لاوقأ ىناثلا بصن ىفو

 ةلاصأ وأ «ضماح ًولح نامرلا» ربخلا ىف امهريظنو «لاخملا ٍوتغ امهعومجم نأل

 لاَبجلا نم نوتحنتو » :وحن ةسيعرف وأ 204 انيط َتَْلَح نمِل دج لاق» : :وحن
 ,(280(ابهذ كّلام اذه» : :وحن :عيونت وأ .ةردقم لاح ىهو 2904 اتوُيب

 .(كتلح) ب ىفو اج ءآ(١)
 نوكي دقف ةفص هلعجت نأ نسحي الو ءاديدح كقاخ اذه) ١48 ص اج هيوبيس لاق (؟)

 .(ربخ ناك اذإ اًئسح ءىشلا
 .(اًرخ كتبج هذه :كلوق لاحلاف الاح نوكيو . . . .) 77/4 ص ١ ج ىف لاقو

 ٠ .ج ءب (8) .(اليوأات) ب ىفو  ج أ 7
 . (مدقملا) ج ىفو - ب ل (0)

 «نم» نم ال فوذحملا تقلخ بوصنم نم لاح :اًئيط  ءارسإلا ةروس نم "1 ةيآلا نم )١(

 :ليقو ءهل هتنراقم مدعل «دجسأ» ىف اديق سيل نيطلاو ءاهلماع ىف ديق لاحلا نال

 .نيط نم :ىأ - ضفاخلا عزن ىلع بوضنم
 .لاملا نم عون بهذلاو «كلام نم لاح (اًبهذ) (8) .ءارعشلا ةروس نه ١54 ةيآلا نم (1/)
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 (50ءابطر هنم بيطأ (رسب اذه» .ليضفت هيف عقاو 2)(روط) وأ
 004 اوس ارشَب اهل لكمَتَف9 :وحن تعنب وأ
 :هلوق تحت هلك جردنا دقو

 فّلَكَت الب لوأَت ىدبم ىو

 .ركذلاب هدرفأ دقو «كلذ ىف جردنم رعسلا ىلع لادلا :تلق نإف

 . صاخلا ىلع ماعلا فطع «؟9(باب) نم وه :تلق

 :لاق مث

 ْدهّتِجا كدحوك ىنعم هريكتت دقتعاف اًظْمَل فرع نإ لاحلاو

 العل (!(ىنعم) هريكنت مزتلا هبحاص في رعتو لاحلا قاقتشا بلاغلا ناك امل

 ٠ . اًنعن هنوك مهوتي
 لوألا اولخدا» :وحن اهتدايزب مكحيف ةادأآلاب فّرعملا ةروص ىلع ءىجي دقو

 ,(7«لوألاف

 ىدهج هتباط» :وحن اهب فرعتي مل ةركن هنأب مكحيف :ةفاضإلاب وأ
 .ادرفنم :ىأ «كدحو دهتجاو» .«ىتقاطو

 نم لاح هنأ هيوبيس بهذمف «هدحو (ديز تبرض» ىدعتملا ىف :تلق اذإو

 .برضلاب هل ىداحيإ لاح ىف هتبرض :ىأ لعافلا

 .لوعفملا نم الاح نوكي نأ دربملا زاجأو

 .رثكأ لعافلا مسا عضوم ردصملا عضو نأب هيوبيس بهذم حجرو

 .لاح ىأ :روط )١(
 .«هنم١ ىف ىف ءاهلا نم لاح «اًيطر» هيف رتتسملا بيطأ لعاف نم لاح «ارسب» (؟)

 ىهو و ةفصلا ىلع دامتعالاو لدم لصاف نم لاح ؛(رشيف - ميرم ةروس نم ١ ةيآلا نم (1)
 .ءاًيوس»

 ج (60) اج نب 2

 .ءاقلاب فوطعم ىناثلا ؟لوألا» و ««اولخدا» ىف واولا نم لاح «لوألا» «نيبترتم :ىأ )١(
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 لعافلا اودارأ اذإ هنال :لاق .لوعفملا نم الاح 7١2(هنوك ةحلط نبا) ٍنيعو
 :لاوقأ هدحو ىفو ("7”ىدحو هب تررم) اولاق

 عضوم عوضوملا ردصملا عضوم عوضوم مسا هنأ (9هيوبيس بهذم :لوألا

 .دحوم عضوم ىف داحيإو ءداحيإ عضوم ىف دحوف «لاحلا
 . حتفلا وبأ بهذ هيلإو «دئاوزلا فوذحم وهو .ةتدحوأ ردصم هنأ : ىناثلا

 .لعفب هل ظفلي مل ردصم .(©(هنأ) :ثلاثلا

 .لاحلا عضوم ىف ردصم وهف نيلوقلا نيذه ىلعو
 ديز» برعلا لوقل فرظلا ىلع (00(بصتنم) هنأ ىلإ سنوي بهذ عبارلا

 , (ةلوُرفتلا عضوم ديز :ريدقتلاو «ةدحو

 : نيهجو «هلحو كيز) :مهلوق ىف ماشه نبا راجأو

 سنوي هلاق ام :امهدحأ

 :ىأ «الابقإ ديز» اولاق امك ربخلا وه ردقم لعفب (ردصم نوكي نأ :رخآلاو
 .الابقإ لبقي

 .((2لمعتسم لعفل ردصم وه اذه ىلعف «دحُي دحو»(")ىعمضألا ىكح دقو

 .(هنوك نيعتي ةحلط نبا) ب ىفو ج أ )١(

 .(ىدحو هتيرض) ب ىفو ج ل(

 .185 ص ١ ج باتكلا (7)

 .باأ (8)

 .(بوصنم) ب ىفو ج أ (0)

 .746 ١/ ىنومشألا عجار (1)
 ةمئأ دحأ « عمصأ هدج ىلإ ةبسن «ىرصبلا ىعمصألا بيرق نب كلملا دبع ديعس وبأ وه (0)

 مدق .ةديج ةظفاحب عتمتي ناكو «هريغو ءالعلا نب ورمع ىبأ نع ىور .ءوحنلاو ةغللا
 ءاوضألا باتك :اهنم ةريثك تافنصم هلو «ةكماربلابو هب لصتاو ديشرلا مايأ ىف دادغب

 .ه 7١6 ةنس تام .نآرقلا بيرغو «لادبإلاو بلقلاو

 - هيوبيس لثم هبو  «هدحو لجرب تررم» ةحصو) ليلدب هيوبيس بهذم تيضترا دقو (8)
 بلاغلا ىف رداصملاو .ردصملا بئان وأ ردصم وهف اًضيأو «لعافلا نم لاح هنأ ىلع لدت
 «لجرب» لوعشفللا نإ لوقأو .7515 ص ١ ج ىنومشأ ه ا «لعانفلا نم الاوحأ ءىجت امنإ

 غوسم هل سيلو 0
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 : هيسنن

 .«لوالاف لوألا اولخدا» :وحن ىلع اوساقو «ةفرعم ىتأي نأ نويدادغبلاو

 طرشلا ىنعم اهيف ناك اذإ «ةفرعملا ةروص ىلع ىتأي نأ :نويفوكلا زاجأو

 .237ءىسملا هنم لضفأ ْنسحملا هللا دبع» :اوراجأو «ةركن كلذ عم ىهو

 :لاق مث

 عّلَط ديز ةتغبك ةرثكب عقب الاَح ٌركتم ردصمو

 (04 ايْعَس كنيتأي نهعدا مث ظ :ىلاعت هلوق لاحلا عقوم ردصملا عوقو نم
 .ريثك وهو «اةتغب ديز ْعّلَطاو «(ربص هتلتق» :مهلوقو .2")# اعمطو افوخ هوعداو

 ىف اوفلتخا نإو «عامسلا ىلع هرصق ىلع نيقيرفلا عامجإ لقنف هترثك عمو

 عون وه اميف :ليقو ءاّقلطم هنع «2؟7(ليقف) سايقلا زاجأ هنإف ءدربملا الإ جيرختلا

 «6)هنع روهشملا وهو «ةعرس هَتيَنأ» :وحن .لعفلا

 :"7ءامسلا ىلع اهيف رصتقي ال عاونأ ةثالث ليهستلا ىف ىنثتساو

 ابدأ لجرلا تنأ» لوقت ("2(نأ) زوجيف ةمْلع لجرلا تنأ» :مهلوق :لوألا

 . لبو بدأو ملع لاح ىف لماكلا : ىنعملاو «البنو

 :ريدقتلا ذإ ءطرشلاب اهليوأتل ةفرعملا ظفلب امهئيجم حصو «ءنالاح ءىسملاو نسحملاف )١(

 .ءاسأ اذإ هنم لضفأ نسحأ اذإ هللادبع

 .ةرقبلا ةروس نم 7١ ةيآلا نم (؟)
 .فارعألا ةروس نم 67 ةيآلا نم ('"")

 . (لقنو) ج ىفو - ب ل (85)

 عقي ال تعنلاو تعنلاك لاحلا نال ءعامسلا ىلع رصقلا ىف روهمجلا بهذم حجرأو (5)
 :لاقف دربملا ذشو) 778 ١/ عمهلا ىف ىطويسلا لاقو .كلذك لاحلاو اعامس الإ ردصم

 6مل ل سايقلا روجي

 وه» و «اًملع لجرلا تنأ» وحن ىف عامسلا ىلع هريغ ىفو) ٠ 4 ص ليهستلا ىف لاق (")

 .«ملاعف املع امأ» و «(رعش ريهز

 .(كنأ) أ ىفو  ج ءب (0

 2 بو



 | (1)(زييمت نوكي نأ ىدنع لمتحيو :فاشترالا ىفو

 نأ رهظألاو :فاشترالا ىف لاق 29«رعش ريهر 20(ديز)» :وحن :ىناثلا

 .(2)ه . زيي نوكي

 ملعب اًضخش كدنع فصو نم :كلذ ل وقت (00«ملاعف املع امأ» :ثلاثلا

 طرشلا لعف وه لاحلا هذهل بصانلاو «ملعلا ريغب هفصو هيلع اركنم هريغو

 ىف ناسنإ ٌرَكَذي امهم :ريدقتلاو .7"2(هب) عوفرملا وه لاحلا بحاصو «فوذحملا

 .ملاع تفصو ىذلاف ملع لاح

 ىهو .هيف نكتسملا ريمضلا اهبحاصو «ءافلا دعب ام اهبصان نوكي نأ زوجيو
 . ملع لاح ىف ملاع روكذملاف ءىش نم نكي امهم :ريدقتلاو «ةدكؤم اذه ىلع

 وذ وهف اًملع امأ» :وحن «20(هلبق اميف) ("0!(لمعي ال ءافلا) دعب ام ناك ولف

 ْش . طرشلا لعف لماعلا نوكي نأ نيعت «ملع

 بهذو .(9)هل لوعفم هيوبيس دنع وهف لأب اًقرعم «امأ» ىلاتلا ردصملا ناك ولف

 .قلطم لوعفم «امأ» دعب امهيلك فرعملاو ركنملا نأ ىلإ شفخألا

 .ملاع (1:!فصو) ىذلاف اًملع ركذت امهم :ريدقتلاو ءردقم

 لماكلا تنأ ريدقتلاو «لماكلا ىنعمب لجرلا ريمض وهو لعافلا نع الوحم (زييمت نوكي نأ )١(
 .هملع :ىأ ءاملع

 .(وه) ج «ب ىفو-0(1)

 بحاصو ديجم هانعم ذإ «قتشمب هليوأتل ريهز هيف لماعلاو «لاح  (رعاش ىنعمب ًرعشف ()
 .هيف رتتسم ريمض لاحلا

 .ال"4 ص فاشترالا عجار (5)

 فصو نم ىلع درلا هيف دصق ماقم ىف «امأ» دعب لاحلا هيف عقو بيكرت لك نم :ىأ (6)

 .رخآلا نود امهدحأب هفاصتا دقتعت تنأو «نيفصوب اًصخش

.1-( 

 .(لمعي ال  ةدكؤم اذه ىلع ىهو هيف نكتسملا ريمضلا ابحاصو  ءافلا) ج ءأ ىفو ءب (7)

 .(هلبق اميف هدعب ام لمعي ال) ج ىو ب لك (84)

 ”١97. ص ا١ذج باتكلا عجار )9(

 2 .(تفصو) -ج ىفو هب )٠١(



 دمتعا ام قحأو «باوصلاب ىلوأ ىدنع لوقلا اذهو :ليهستلا حرش ىف لاق

 .باوجلا ىف هيلع

 :ناهيبنت
 .لاحلا وه هنأ لاحلا عقوم ردصملا ىف هيوبيس بهذم :لوألا

 .لاحلا وه فوذحملا هلماعو قلطم لوعفم هنأ ىلإ دربلاو شفخألا بهذو

 ىف سيلو هلبق 0١2(لعفلاب) بوصنم قلطم لوعفم هنأ ىلإ :نويفوكلا بهذو
 .لاحلا عضوم

 هتيتأ» ىف ردقيف ءفاضم فذح ىلع رداصم اهنأ ىلإ : :مهضعب بهذو

 . . اضكر هنايتإ «اضكر

 اذكو 2)ضكر اذ هتيتأ :ىأ ءفاضم فذح ىلع لاوحأ ىه :ليقو)
 . ””اهرئاس

 :هلوق ىف :ىناثلا

 ا ةرثكب ْمَقَي الاح ركنم ردصمو

 :نابرض وهو ةلقب الاح ةفرعملا ردصملا عوقو (4)(نأ) ىلع هيبنت

 .ةددبتم :ىأ .ةركنب لوؤيف دأَدَب ليخلا تءاج) :برعلا لوقك :سنج ملع

 :هلوقك ةادأ وذو

 0 «)اهدذي ملو كارعلا اهلسراف

 دج ب (؟5) .(لماعلاب) ب ىفو  ج «أ )١(

 ب (5) .73585 2,756 ١/ ىنومشألا معجار ( فقل

 .برشلل ءاملا هنتأ دروأ اًيشحو ارامح فصي ىرماعلا ةعيبر نب ديبلل تيب ردص اذه )0(

 .رفاولا نم ةديصق نم وهو «لاخخدلا ٍصَخَت ىلع قفشي ملو :همامتو

 نم ءاهدذي» ءاملا دورو نيح اهريغ وأ لبؤلا ماحدزا  نيعلا رسكب - «كارعلا» :حرشلا

 هي مل اذإ - نيغلا رسكب - لجرلا صغن ردصم «صغخن» «محري :«قفشي» اهدرطي  دايذلا

 هريعب لخادي نأ  ةلمهملا لادلا رسكب  «لاخدلا» هبرش متي مل اذإ ريصبلا صغنو ءهدارم

 اميرك ريعبلا ناك اذإ كلذو ءاهعم برشي ىتح برشت مل ىتلا لبإلا عم ةرم برش ىذلا
 3 .اًميعض وأ شطعلا ديدش وأ
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 «لأ» ةداير ىلع لوؤيف

 :بهاذم ةثالث هوحن 7١2(ىفو) هيفو

 . (9هيوبيس بهذم وهو ءلاحلا عضوم ىف ردصم هنأ :اهدحأ

 بهذم وهو .كارعلا كرتعت :ىأ .ردقم لعفل لومعم هنأ :ىناثلاو

 . ىسرافلا

 .كارعلا ةكرتعم :ىأ .ةفوذحم لاحل لومعم هنأ :ثلاثلاو

 .لاحب سيلو فوذحم ردصم تعن كارعلا نأ ىلإ ةوارطلا نبا بهذو

 ظ . كارعلا لاسرإلا :ىأ

 لقنو ءاهدروأل ناث لوعفم كارعلا نأ معزو «كارعلا اهدزوأف» بلعث هدشنأو

 .اهدروأ ىنعم نمضم اهلسرأ نأ نييفوكلا نع

 ملو ةمحدزم ءاملا ىلإ نتالا لسرأ هنأ شحولا رامح تيبلا اذهب ديبل فصي :ىنعملا -
 اهضعب ةلخادمل ةمحدزم هيف اهدوروب ءاملا ريدكت وهو ءلاخدلا صغن نم اهيلع قفشي

 لوعفم لصتملا ررابلا ريمضلاو ءرتتسم ريمض هلعافو ضام لعف (اهلسرأف) : بارعإلا

 موزجم عراضم لعف «اهدذي» بلقو مزجو ىفن فرح مل ةفطاع واولا «ملو» لاح «كارعلا»

 ؟ملو» اهلسرأف ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو ؛لوعفم اهو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ملب
 ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف «قفشي» بلقو مزجو ىفن فرح مل «كلذك ةفطاع واولا

 قفشيب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رورجم «صغن» رج فرح «ىلع» نوكسلا اهمزج
 .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «لاخدلا»

 الإ نوكي ال لاحلاو  ةفرعم هنوك عم الاح عقو ثيح «كارعلا» :هلوق ىف :دهاشلا

 .ةكرتعم اهلسرأ ىأ ؛ةركنلاب لوؤم هنأل كلذ غاس امنإ و -ةركن
 ىبودنسلاو ١/ 8١ ماشه نبا 278654 ١/ ليقع نبا ةيفلآلا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ةنازخ ىف 01714 مقر دهاشلاو .«57 /” لصفملا حرش ىف شيعي نبا: هركذو ىوانهطضألاو

 .77177 /7” بضتقملاو 147 ص ١ ج هيوبيسو «بدأالا

 00 ة2ق(51)

 ردصم وهو ..) «كارعلا اهلسرأ» ىف ىرمتنشلا ملعألا لاق .هيوبيس بهذم ىلإ ليمأو 0

 ردصللا ىف لمعي لعفلاو ردصم هنأل ءاذه زاجو «ةفرعم نوكي ال 'لاحلاو لاحلا عضوم . ىف ْ

 ..(.... ةركنو ةفرعم



 . ادتبملاب ههبشل كلذو «لاحلا وذ اًبلاغ رّكني ملو 1 ى رو
 ؛9اليلق ةيتآلا عضاوملا ىف ركني 0١2دق) هنأ ىلإ (اًبلاغ) :هلوقب راشأو

 .ىوقأ عابتالا ناك نإو «طرش ريغب اسيقم هلعجو «هيوبيس هاكح

 .مدقتي مل ام اعامس

 .رخأتي مل نإ :هلوقو

 | .©29هيوبيس هب لثم «لجر اًمئاق اذه» :وحن لاحلا نع :ىنعي

 أدتبملا وه لاحلا اذ نأ 2؟7هيوبيس مالك نم رهظيف «لجر اًمئاق اهيف» وحن امأو

 .موق هيلإ بهذ امك ربخلا ىف نكتسملا ريمضلا 200(ال)

 ىف ربخ لاحلا نأل ؛حيحصلا وه هيوبيس لوقو :ليهستلا حرش ىف لاق

 ول ميقتسي اذهو ءامهضمغأل هلعج نم ىلوأ نيمسالا رهظأل 227(هلعجف) ىنعملا

 ْ .فيرعتلا ىف ايواست

 هيف "7(رمضي ال) (رورجمو اًراج وأ اًفرظ ناك اذإ ربخلا نأ فورخ نبا معزو
 .رخأت اذإ الإ ءارفلاو هيوبيس دنع

 .با()
 هيوبيس زاجأو .«اًضيب ةئام هيلع» مهلوقو «لجر ةدعق ءامب تررم» :مهلوق لثم كلذو )١(
 اج ىنومشأ ه ١ .ليلق كلذو «امايق لاجر هءارو ىلعو» ثيدحلا ىفو «امئاق لجر اهيف»

 .718 ص

 تلخد امنإ لاحلا نأل «هيوبيس دنع سيقم وهو) 5١١ ص اج ىرضخملا خيشلا لاقو

 ىلع سنويو ليلخلا هرصقو .اهبحاص ىف غوسملا طارتشال ىنعم الف .لماعلا دييقتل
 .ه ا (عامسلا

 .(لجر امئاق اذه كلوق كلذو) :7 76 ص اج هيوبيس لاق (*)

 ةفصلا فصوت نأ زجي مل ال ؛لجر امئاق اهيفو ....) الا" ص ١ ج هيوبيس لاق (5)

 .(.... مسالا عضوم ةفصلا عضتف مئاق اهيف لوقت نأ حبقو مسالاب

 .(هلعجل) ١ ىفو -ج ءب(5) .(الإ) ج ب .0(1)
 .(ريمض) ج ءب ىفو 10
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 . صصخي وأ :هلوقو

 . 0104 نياسلل ءاوس ماي ةعبرأ يف ط :وحن ةفاضإب : ىنعي
 نمل اًقالخ 2174 اًندنع نم ارمَأ 20 ميكح رْمأ لَك قرفي اهيفإط :وحن فصو وأ

 .ىلوأ ناكل 2)فصولا ىف) ريمضلا نم لاحلا نإ ليق ولو ءنيفصو طرش

 . يفت دعب نم رهظي :ىأ ءنبي وأ :هلوقو

 اقالخ (94 © موُلَعُم باتك اهّلو الإ ةيرق نم انكلهَأ امو» :ىلاعت هلوقك
 .(«©0(ةيرق) ةفص ةلمجلا هلعج ىف ىرشخمزلل

 :هلوقك ىهنلا وهو ءىفنلل ةهباشم :ىنعي (هيهاضم وآ)

 (ءامحل اَقوَخَتم ىغولا موي 2 ماجحإلا ىلإ دحآ نتكري ال
 .مايأ ىلإ ةفاضإلاب اهصاصتخال ةعبرآ نم لاح ءءاوس تلصق ةروس نم ٠ ةيآلا نم )١(

 . ىأر وه اذهو ميكحب هفصول لوألا ؛رمأ» نم لاح «ارمأ»  ناخخدلا ةروس نم 5 ةيآلا نم (1)
 ءهلجاأل لوعفم وأ اًقوذحم صخأب بوصنم «ارمآ» نإ ليقو ء«ىدارلل امهعبتو هنباو مظانلا
 ىأر ىفنو ءماشه نبا ىأر وهو .«هلوعفم وأ» انلزنأ لعاف نم وأ «لك» نم لاح وأ

 .هيلإ فاضم هنأ عم هنم لاخلا ءىجم طرش رفاوتي ال هنأل لوقأ

 0 بج يب 0

 «ةيرق١ نم لاحلا عضوم ىف ةلمج «مولعم باتك اهل» رجلا ةرؤس نم 5 ةيآلا نم (2)
 «ةيرقل ةفص ةلمجلا نوك حصي الو ءاهيلع ىقتلا مدقتل «ةركتلا نم لاحلا ءىجم حصو

 عنام «الإ» دوجو اًضيأو .فوصولملاو ةغصلا نيب لصفت ال واولا نال ؛ىرشخمزلل اًقالح
 الو_7694 ١/ ليقع نياها .فوصوملاو ةفصلا نيب الإب ضرتسعي ال ذإ .ءكلذ نم

 .ليهستلا ىف امك تاغوسملا نم واولا نال ءىرشخمزلا ةفلاخمب ةربع
 .(ةيرقل) ب ىفو ج 1 (0)

 تاعجشلا نم ناكو  ىجراخلا ةماعن وبأ - ىميمتلا ةءاجفلا نب ىرطق :هلئاق 2 تيبلا ()

 ناورم نب كلملا دبع ةهج نم جاجحلا ركسع هلتق ءةرجهلل نيعيصو عسق ةنس لتق ريهاشملا
 ش  لماكلا نم وهو .ىومألا

 هيلإ لام اذإ ءرصني رصن باب نم نكري ءىشلا ىلإ نكر نم «نكري ال» :حرسثلا
 فئاخلا «ءاًقوختم» .«برحلا :«ىغولا» «ضارعإلاو رخأتلا»  ةّرمهلا رسكب  «ماجحإلا»
 00| .ءىش دعب اًئيش

 - .تولل : ءاحلا رسكي «مامحلاف
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 : هلوقك ماهفتسالاو

 «1)الّمآلا اًهداعبإ ىف َرذعلا كسفتل ىف اًيقاب ّشْيَع مح له حاص اي

 ىلوتلا ىلإ نكريو برحلا ماحتقا نع ضارعإلا نع ليمي نأ دحال ىغبني ال : ىنعملا <

 ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم عراضم لعف «ننكري» ةيهان «ال» : بارعإلا
 ىلإب رورجم «ماجحإلا» رج فرح «ىلإ» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «دحأ» ةفيفخلا

 ءاًقوختم» هيلإ فاضم «ىغولا» نكريب قلعتم فرظ «موي» نكريب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ش .فوختمب قلعتم رورجمو راج «مامحلا» ةحتفلاب بوصنم دحأ نم لاح
 كلذ غوس ىذلاو «دحأ» :هلوق ىهو ةركنلا نم الاح مقو ثيح «اًقوختم» ىف :دهاشلا

 .ىهنلا دعب ةركنلا عوقو
 نباو ىد /؟ ماشه نباو «5 ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىنومشألاو 27/5 ص ىدوكملاو ءىوانهطصالاو دوادو ىبودنسلاو 750 ١/ ليقع

 .؟٠5 ١/ عماؤهلا عمه ىف ىطويسلا هركذو 747 ١

 .هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو  همسا ملعي مل ئيط نم لجر هلئاق :ىنيعلا لاق :تيبلا )١(

 .طيسبلا نم وهو
 ةلالدلل ةرثكلاب ىفتكاو «ءابلا وهو ءهرخآ فذحب مخرم «ىبحاص اي هلصأ :حرشلا

 ءردق :ىأ - ميملا ديدشتو ءاحلا مضي  لوهجملل ىنبم ضام لعف «مح» ملكتلا ءاي ىلع

 هركذت ام لك وهو  نوكسف مضب «رذعلا» لوزي الو ىنفي ال ىذلا :ىقايلا لصأ «اّيقاب»

 ٠ .هراظتناو ءىشلا بقرت ؟المألا» موللاو باتعلا ةنسلأ كنع عطقتل

 بطاخملا لبق سانلا نم دحأل ىضق دق ناك اذإ امع ايراكنإ ماهفتسا مهفتسي :ىنعملا

 ىف هبطاخمل ارذع كلذ نوكيف ردك اهبوشي ال ةرقتسم ةشيع اهيف شيعي وأ ايندلا هل مودت نأ

 .ىنافلا ايندلا ماطح ىلع بلاكتي نأ
 ٍٍضام لعف ةمح» ماهفتسا فرح «له» مخرم ىدانم ؟حاص» ءادن فرح «اي» :بارعإلا

 بوصنم شيع نم لاح اًيقاي» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف بئان «شيع» لوهجملل ىنبم

 ىرتب قلعتم رورجمو راج «كسفنل» هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف «ىرتف» ةحتفلاب

 فرح «ىف#» ةحتفلاب بوصنم ىرتل لوأ لوعفم «رذعلا» لوألا ىلع مدق ىناثلا لوعفملا وهو

 ردصملا ةفاضإ نم هيلإ فاضم اهو رذعلاب قلعتم رورجملاو راجلاو ىفب رورجم «اهداعبإ» رج

 .ردصملل لوعفم (المألا) هلعاف ىلإ

 ءىجم وس ىذلاو «شيع» هلوق ىهو ء«ةركن نم الاح عقو ثيح هاّيقاب» ىف :دهاشلا

 35 . ماهفتسالا دعب اهعوقو اهنم لاحلا

 لدهو ١/ ليقع نباو 0 ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىنومشألاو ءىوانهطصالاو ءا/ه ص ىدوكملاو ءيىبودتسلا  دوادو ءمال ١/ ماشه نباو

 ١/ 155٠ عماوهلا عمه ىف هركذ اًضيأو ”” ص ىطويسلاو ء”47 ١/

 ىكحر



 .الهستسسم ءىرما ىلع ٌقرما غبي الك :هلوقب ىهنلا لثمو
 . ليصفتلا ىلع ىلع تاغوسم ةتس هذهف

 :(1)ةثالث ليهستلا ىف دازو

 ىلع رم يذلاك وأ وحن واولاب ("(ةنورقم) ةلمج لاحلا نوكت نأ : :اهدحا

 . ةيتعنلا مهو تعفر واولا نال مه ةيواخ يجو ةيرق

 .؟اديدح متاخ ام وح لصألا فالخ ىلع هب فصولا يكف :ىناثلاو

 0 ةلأ لي يريم مج دقو «نيِقلطنم

 :لاق مث
 هع وو .ِ هل ها ب و يل
 درو دقف هعنمأ الو اوبأ دق رج فرحب ام لاح قبسو

 .رورجمو بوصنمو عوفرم لاح ا بحاص

 هعئمي) 1 ام نييرصبلا دنع زئاج بوصتنملاو عوفرملا .ىلع (9(اهميدقتف)

 .رهاظلا عوفرملا ىلع اهميدقت : : نويفوكلاب عنمو ءرصحلاك (5)(عنام

 .هعفار ىلع تمدقت نإ :ليقو: اقلط مهنع :ليقف

 مل نإ :ليقو .اًقلطم :ليقف ءاضيأ رهاظلا بوصنملا ىلع اهميدقت اوعنمو
 .العف نكت

 . 720(نيب ءلا

 ىلع هب فصولا نكي وأ .واولاب ةنورقم ةلمج نكت وأ ...) ١١4 ص ليهستلا ىف لاق )١(
 . (ةفرعم هيف هكراشي وأ لصألا فالخ

 .ةرقبلا ةروس نم 766 ةيآلا نم (*) 00 202 .جاب (0)
 ءالؤه لوقتو . . . ةركنلا ةفرعملا هيف تبلغ ام باب اذه) 5858 ص ١ج هيوبيس لاق (4)

 .(مهتطلخ اذإ نيقلطنم هللا دبعو سان
 .(عنام كلذ نم عنمي) ب ىفو  ج أ (5) .(اهمدقتف) ب ىفو ج أ (6)

 . (عامجإب) ج ءب ىفو  ج ءأ (0
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 اذه» :كلوقك زاج ةضحم ريغ ةفاضإلا تناك نإف) :ليهستلا حرش ىف لاق

 لاحلا ميدقت زجي مل فرحب (رورجم ناك نإو ١2)«ادغ وأ نآلا اًئوتلم قيوسلا براش

 نأ الإ عنملا ليلد فعضلو ؛©اًعامس هتوبثل زاوجلا حيحصلا :فنصملا لاقو

 .هزاوج عم فيعض هميدقت

 ةكحاض تررم) وحن ريمض رورجملا ناك نإ :اولاقف «نويفوكلا لصفو

 . 00« عئتما الإو راج ؛دنهب كحضت تررم» :وحن العف لاخلا تناك وأ (4)«(اهب

 تايبايو 20744 سائال ةقاَك لإ َكاَْلسْرَأ امو » :ىلاعت هلوقب فنصملا لدتساو
 . هاعدا اميف ة رهاظ

 .(فرحب) :هلوق ىف 9(فنصملا) قلطأ :تلق نإف

 .فالخلا عضوم هنأل دئازلا ريغب ديقي نأ ىغبنيو

 هيلع هيبنتلا لمهأ كلذلف ؛هب ديقي ال دئازلا نإ .هل رذعلا :تلق

 . "9هحوضول

 ؟«اَوَبأ» :هلوق ىف ريمضلا دوعي اذام ىلع :تلق نإف

 طرتشيو :اذه .بصنلا لاحلا ىف لماع لعاف مسا «براش» «قيوسلا نم لاح «اًئوتلم» )١(

 .امهوحنو لعافلا مساو ءردصملاك ؛لعفلا لمع لمعي امم فاضملا نوكي نأ

 .ج ا ءب ('؟)

 . (7) مقر اهنم تايبأو «سانلل ةفاك الإ كانلسرأ امو#» :ىلاعت هلوق كلذ نم (0

 . (كب كحاض دنهب تررم) ج «ي«كي اكحاض تررم» اب .؟كب ةكحاض تررم: أ ()

 ١/ 71١. ىنومشالا عجار (6)

 .أبس ةروس نم 74 ةيآلا نم )١(

 و : اهنم (0)

 بيبحلا اهْنإ اًييح ىلإ 2 اًيداص ناميه ءاملا ُدْرَب ناك ّنئل
 .ءابلا وهو «ىلإب رورجملا ريمضلا نم نالاح ةايداص# و :«ناميه» ف

 :اهنمو
 لاّبح ٍلَثقب اًغْرَق اوُبَهَدَي نلف ةوسنو نبصأ ٌداوْذأ كن نإف
 .«لتق» نم لاح «اغرف»

 .«لجر نم اًبكار ءاج ام» دئازلا لاثم (8) .ج (8)

 ثؤ



 نأل ؛كلذ ىلع هلمح حصي الو نييوحنلا عيمج ىلع دئاع هنأ هرهاظ :تلق

 نأ ىلع (1)ناهرَي نباو ناسيك نباو ىسرافلا نع زاوجلا نقن دقو «زاجأ نم مهنم

 .رثكالا ىلإ ريمضلا فرص نيعتف عنملا ىلع عامجإلا 29(ركذ) ىرابنألا (50(نبا)

 .هزاوجب هدارفنا مهوي «هعتمأ الو# هلوق .:تلق نإف

 .هدارفنا «هعنما» :هلوق نم مزلي ال :تلق

 اذه ريغ ىف فالخلا لقن دق هنأل زاجأ نمل اقافو . هَعمأ ال-240(و) دارملاو

 صن دري مل ذإ «ليلد اهيلع مقي مل ىوعد (رو دقف) :هلوق :تلق نإف
 .«"ليوأتلل ةلمتحم تايبألاو ءاهب لدتسا ىتلا ةيآلا نأل كلذب

 الو ءادذج ديعب اهضعب ىف لامتحالاو «ءءاوعد ىلغ لدي اهرهاظ :تلق

 الو ةيآلا ىلع مالكلا عضوم اذه سيلف «سايقلا ةهعاسم عسم رهاظلا نع لودع
 ا 4 . .؟0تايبآلا ىلع

 )١( ءابلا حتفب  ناهرب نب ميهاربإ نب قاحسإ نب رسمع نب ىلع نب.دسمحاولا دبع وه -

 ىلع أرق .برعلا مايأو خيراتلاو ةغللاو ةيبرعلا بحاص ىوحشلا ىدسالا مساقلا وبأ
 ىلع ةسارش هقالخأ ىف ناكو ءايوحن راصف ءاّمجنم هرمأ لوأ ناكو .ءىرصبلا مالسلا دبع
 هيلع ضرعف همالك هبجعأف هرضحتسا دادغب ىلإ نيدلا دينفع ريوولا ذاع الو :هيلع أرقي نم
 .امهذخاف مورلا نم هيلإ تلمح ةزاكعو باوبلا نبا طخب اًهحنصَم' ءاظعأف:ةهلبقي ملف الام
 .ةئامعبرأو نيسمخو تس ةئس ةرخآلا ىدامج ىف تام

 (لقن) ب ىفو  ج أ مسرب 2 «ب(')

 0 - «ب(5)

 نأ ىلع ةيآلا لمحو ءرعشلاب صوصخم كلذ زاوج نأ قحلاو) 84 ١/ ىنومشألا لاق (6)
 .ه ا (ثيناتلل ال ةغلابملل ءاتلاو فاكلا نم لاح («ةفاكا

 2.758١ ص ا١ ج ىطويسلل عمهلا باتك ىف ىنبجعأ لامجإب تافالخلا هذه نم صلخأ فقز

 هيف زوجي امك هيلع اهميدقت زوجيو «ربخلاك اهبحاص نع :ريختأتلا لاخلا ىف لصألا) هصن
 07 1 ::هلوقك ءانعوفرم ناك ءاوس

 ىمهت ةميدو مامغلا بوص اهدسفم ريغ كرايد ىقسف
 .ىترسأ نيبسم مرصأ ملو تلصو: . .. :هلوقك ءايوصنم وأ
 ىلصأ وأ «ديزب اًئيعم ىفكو» ؛دحأ نم القاع ءاج ام» :وحن دئار فرسحب ًارورجم وأ

 35 .«نانلل ةقاك الإ كانلسرأ امو :وحن

 المك



 :لاق مث

 هَلَمَع فاَضُملا ىضتقا اذإ الإ ْهَّل فاضملا نم ًالاح ْرجت الو

 اًقيحتالف هئْرُج لشموأ اًفيضأ هلام ءْرُج ناكوأ
 :عضاوم ةثالث ىف الإ هيلإ فاضملا نم لاخلا روجيال هنأ نيتيبلا نيذه لصاح

 (4)1 اًعيمج مكعجرم هللا ىلإ) وحن «لاحلا ىف الماع فاضملا ناك اذإ :لوألا
 ه (7فالخ الب :ةيفاكلا حرش ىف لاق زئاج اذهف

 مهرودص يف ام انعزتو # :وحن هيلإ فاضملا ءزج فاضملا نوكي نأ : ىناثلاو
 .(©9(ةفاضإلاب ضوفخملا ريمضلا نم لاج اًناوخإ نإف) 24 انا اوخإ لغ نم

 (5)(هب) هنع ءانغتسالا ةحص ىف هيلإ فاضملا ءزج لثم نوكي نأ :ثلاثلا

 .©0)# اًقينَح ميهاربإ هلم اوعبئاَف 8 : وحن

 «فالخ الب : ليهستلا حرش ىف لاق ءزجي مل ةثالثلا هذه دحأ نكي مل ولف

 .عيمجلا ىف حصألا وه اذه -

 مدقي الف «ةعرسم دنه مايق تفرعك# هيلع لاحلا ميدقت زوجي الف ةفاضإلاب رورجملا امأ

 .«فاضملا وه ىذلا مايق ىلع الو ءهيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصفي الثل دنه ىلع ةعرسم

 نم ءىش هيلع مدقي الف ءلوصوملا نم ةلصلا ةبسنك فاضملا نم هيلإ فاضملا ةبسن نال

 . هتال ومعم

 اًئوتلم قيوسلا براش اذه :وحن ةضحم ريغ مأ لاثلاك ةضحم ةفاضإلا تناك ءاوسو

 .«ادغ وأ نآلا

 .«حصألا هنإ) عماجلا ىف ماشه نبا لاق امك

 ىنعمب ىميم ردصم (عجرما» و «(مكد نم لاح «اعيمج»  ةدئاملا ةروس نم 4 ةيآلا نم قفز

 .بصتلا لاخلا ىف لماع عوجرلا

 الب امئاص ىفاكتعاك) اهيف الماع فاضملا ناك اذإ) :78 ةقرو ةيفاكلا حرش ىف لاق ()

 .(«فالخ

 .ج أ (0) .ب (8) .رجحلا ةروس نم / ةيآلا نم ()

 ؛هنم ضعبلاك «ةلملا» و «ميهاربإ) نم لاح «اًمينح»  نارمع لآ ةروس نم 46 ةيآلا نم (5)

 .ميهاربإ عبتا :لاقيف ءهماقم هيلإ فاضملا ةماقإو فاضملا فذح حصي اذلو

0 

 مْ 0



 | نييرصبلا 27©2(ضعب) نع هريغ ىكحو ««ةسلاج دنه مالغ تبرض» :وحن
 1 . 9هتزاجإ

 وأ هأزج فاضملا ناك اذإ ءهيلإ فاضملا نم لاحلا ةزاجإ ىف :فنصملا عزونو
 حدملا ىلع اًبوصنم ةاًناوخإ» نوك لامتحال ءهيف ةجح ال هب لدتسا ام نأل هئزجك

 . ؟29نيدلا ىنعم ىلع ركذو ءةلم نم لاح «اًفينحو»

 ؟(هلمع) :هلوق ىف ريمضلا دوغي ّمالَع :تلق نإف
 .لاحلا بصن فاضملا ىضتقا اذإ الإ ىأ «لاحلا ىلع :تلق

 | ١ : لاق مث
 سم - ّ و .٠ ماض جب وا

 اقرصملا تهبشأةفصوأ ١ اًقّرص لغعفب بَصْنِي نإ لاحلاو
 و مر 1” و

 اَعَد ديز اصلخمو «لحار اذ اعرسمك :هميدقت رئاحجف

 ديز اصلخم» :وحن اًقرصتم العف ناك اذإ ءاهلماع ىلع لاحلا ميدقت زوجي

 ديز اًبكار» :وحن ىف شفخأللو هيلع اهميدقت عنم ىف ىمرجلل اًقالخ (؟7«اعد
 .ةدكؤملا ميدقت عنم ىف مهضعبلو «فنصملا لاثمك وهو لماعلا نع اهدعبل «ءاج

 ءاج ةعلاط سمشلاو :وحن واولاب ةردصملا ةيلاحلا ةلمجلا ميدقت ةبراغملا عنمو
 اا اا .«ديز

 .روهمجلا دنع عنتمي ال هنأ ىلع (0«غبصأ» نبا صنو

 .ج ابي )١(

 .هيلامأ ىف ىرجشلا نبا تاداعسلا ىبأ نع هلقنو «ىسرافلا وه )0

 لماعلا نأ ررقت ال هيلإ فاضملا نم لاحلا زجي مل امنإو لاق . . . .) نايح ىبأ مالك نم وه ()
 ال امهالكو «ءةفاضإلا وأ ماللا هيلإ فاضملا لماعو ءاهبحاص ىف لمانعلا وه لاحلا ىف
 51١. ص اج عمهلا ىف ىطويسلا .ه ا (لاحلا يف لمعي نأ حلصي

 «هجوب لعفلا اهيضتقي لاحلا نأ زييمتلا نيبو هنيب قرفلاو .فرظلاو هب لوعفملا ىلع اسايق 49

 مهراصبأ ةعشاخ#» :ىلاعت لاق ,عامسلا هب درو دقو .تالضفقلا رئاس مدقت امك تمدقتف
 .717ص اج عمهلا ىف ىطويسلا ها 4 . . نوجرخي

 .(روهمجلا امهيلعو حصألا وهو) :ىطويسلا لاق .هليلد ةوقل بهذملا اذه تيضتراو

 .. .زييمتلاب اهيبشت (5)
 دمحم وبأ ىبطرقلا ىنايبلا ءاطع نب حصان نب فسوي نب دمحسم نب غبصأ نب مساق وه (1)

 ع .نيثثامو نيعبرأو عبس

74 



 لعافلا ىمساك ةيعرفلا تامالع لوبقب «فرصتملا لعفلا هبشت ةفص وأ

 .«لحار اذ اعرسم» :وحن ةهبشملا ةفصلاو لوعفملاو

 زرتحاو .هوحنو لعافلا مس او لعفلا ىلع اهميدقت زاوج ىلع هيوبيس صنو

 . ةدرجتم انه نسحأ امل :وحن فرصتملا ريغ غ نم (افرص) :هلوقب

 .©0(هفعضل) هيلع اهميدقت روجي الف
 ةيعرفلا تامالع لبقي ال هنإف «ليضفتلا لعفأ نم (اًقرصملا تهَبشأ) :هلوقبو

 نيب طسوتي مل ام .هيلع لاحلا ميدقت عنم ©2(نم دماوجلل) اًقفاوم لعجف
 .ركذيس امك نيلاح

 هعوقوك «عناملا مدعب طورشم فرصتملا لماعلا ىلع لاحلا ميدقت زاوج :هيبنت
 .ىردصم فرح وأ «لأ» ةلص

 :لاق مث
 مام وم ل وع و را ل ا

 يب نل ارحم هفورح آل لعفلا ىنعم نمض لماعو

 0 ا ا نآكو تيل كلتك

 كلذو «قتشملا ىنعم نمض (دماج ناك اذإ اهلماع ىلع لاحلا ميدقت روجي ال

 : عاونأ

 .2«(كلت» :وحن ةراشإلا :لوألا

 .2«تيل١ :وحن ءىنمتلا فرح :ىناثلاو

 .«نأك» :وحن هيبشتلا فرح :ثلاثلاو

 .«لعل» :وهو ءىجرتلا فرح :عبارلاو

 .«اه١ :وحن هيبنتلا فرح :سماخلاو

 .كلذ ريغو كلام بئارغو «خوسنملاو خسانلاو «نآرقلا ماكحأ باتك :هفيناصت نمو - 000
 . ةثامثالثو نيعبرأ 00 ةنس ىلوألا ىدامج نم تلخ ةرشع عبرأل تيسلا ةليل تام

 .(ىف دماجلل) ب ىفو - ج لك( .(اهفعضل) أ ىفو  ج ءب(١)

 نه



 .؟ملاعف املع امأ» :وحن ىف ءامأ» :سداسلاو

 وحن ميظعتلا هب د وصقملا ماهفتسالا :عباسلا

 «01[راج تنآ ام راج ا ةلمملم مم

 .زبيمتلاو لاحلا هيف ئسرافلا زاجأو

 «املع لجرلا )0 وه)» :وحن لامكلا هب دوصقملا سنجلا :نماثلا

 ةًارعش ريهز وها :وحبن ن.(0(هبشملا) : عساتلا

 مسا ىف ىليهسلل اًئالخ لاحلا ىف لمعت هذه عينمج نأ ىلع فتصملا صنو

 «نأك» ىف مهضعبلو ٠ (0هيبنتلا فرح ىف «*ةيفاعلا: :ىبآ نبالو هلو (*0ةراشإلا

 . «لعلدو تيل ىف روفصع نباو ىرشخمزلل اًقافوو

 .سيق نب نوعيم ريصب ئبأ شمعألل تيب فصن )١(
 . هناويد ىف امك زجعلا وه ليقو .هرافع اًننزحتل تناب :هرلصو

 هثروأ اذإ هرصني هرصن لثم  هنزحي هنزح لوقت «اننزحتل» تقراف ةتناب» :حرشلا

 «اتراج#» ةأرسما مسا «ةرافع» «هب اويهذت نأ ىتنزحيل ىنإ» :ىسلاعت .هلوق هفنشمو «نزحلا

 .هربخ «تنأو» ادتبم ىميظعتلا ماهفتسالل «ام» اًمالغ ايك الأ ةبلقنملا.ملكتملا ءايل فاضم
 ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةرذقم ةحتفن بوصنم ىدانم «اتراج» ءادان "فرح «ايذ :بارعإلا

 لصفنم ريمض «تنأ» أدتبم ماهفتسا مسا «ام» هيلإ فاضم ءايو كاسم هراجو اًقلآ ةبلقنملا

 :ليقو فقولل هنكسو ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم لوحم ريغ ةبسن زييمت «هراج ادتبملا ربخ

 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوضتم تنأ نم لاح

 مالكلا ىنعم اهيف لماعلاو « بصن ' عضوم ىف الاح نوكت نأ زوجي «مراج» ىف :دهاشلا

 ١ .ةراج تمرك ىأ

 ١9١ /؟ ىنغملا ىف ماشه نباو الا ١/ ليقع نبا ةيفلألا حارش نم:هركذ :هعضاوم

 ىطويسلاو «بدألا ةنازخ نم 518 مقر دهاشلاو ؟؟9 ص بعذلا روذش ىف هركذ اضيأو

 ْ .7/8 ص مظانلا نباو 5507 /7؟ ىنومشالاو 7/١ ض ةيفلألل هحرش ىف
 (هب هيشملا) ب ىفو ج .15 .(اذه) ب ىفو - ج .1

 ةردقم رظنا ' «امئاق ديز اذه) ىف لماعلاو .اهريغ نم الو ةراشإلا ظفل- نم قتشم ثم ريغ هنآل قف

 . 3 ١/ عمه ه ١ ةراشإلا اهيلع لد

 ناك :ريبزلا نبا لاق ةيفاعلا ىبأ نب , ةفيلخ نب زيزعلا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحم وه (5)

 لقتناو «ةيسرمب أرقو ءارعاش 0 اًبتاك ءاهل ركاذ ةغللاو ةيبرعلاب اًقراع ابيدأ اهيقف اًحديش
 ةطانرغب تامو ةئتامسمخو تسن ةئس دلو .اهلهأ هنع ذختاو ةقلاميو اهب .نكسو ةطانرغ ىلإ

 .ةئامسمعتبو نينامثو ثالث 0/7" ةنس

 ."45 ١/ عمه ه ا لاوحالاو فورظلا ىف لمعي ال فورا ىنعمو ءفرح «اه» نال (1)



 «نأك» الإ لمعت ال فورحلا ىقابو «لعل» و «تيل» نأ )'ههضعب ححصو

 . ؟)هيبشتلا فاكو

 دقو .زاجم «امأ» ىلإ لمعلا ةبسنو «امأ» دعب لاحلا ىف لماعلا نايب مدقتو

 . ةفورح ال لعفلا ىّتعم نّمض لماعو

 ىف نالمعي امهنإف .رارقتسالا انمض اذإ .ههبشو فرظلا وهو :رشاع عون

 .«امئاق رادلا ىف ديز» :وحن لاحلا

 .هزاوج ىف لاكشإ الو «رخآأت

 ىف لاق «؟#زوجي ال "”)وهو) «رادلا ىف ديز اًمئاق» :وحن ةلمجلا ىلع مدقتو

 .رهاط نبال اًعبت عامجإب :ةيفاكلا حرش

 ءالاح ءادف نوكي نأ «ىمأو ىبأ كَل ءادف» :مهلوق ىف شفخألا زاجأو
 . كَل 220(هيف) لماعلاو

 ىلاعت هلوق ىف لاق ءاقرظ لاحلا تناك نإ 27ميدقتلا) ناهرب نبا زاجأو
 ادتبسم ؛ةيالولاو» لاحلا عضوم ىف فرظ «كلانه» 004 قحْلا هلل ةيالولا ؛ كلاته

 .(2):كلانه» ىف لماع وهو «هّلل» ربخلاو

 :ناتروص هلو طسوتو

 .نايح وبأ وه )١(

 . ةلمجلا ىف رييغت ثدحي مل ام ىظفللا ةؤق ىف ىونعملا لماعلاف .فنصملا بهذم حجرأ (؟)

 .(اذهو) ب ىفو  ج ءأ (9)

 .747 ١/ (حصالا وهو) :عمهلا ىف لاق «ليمأ هيلإو (5)

 .ج أ (6)

 .(مدقتلا) ج أ «ب (0)

 .فهكلا ةروس نم 55 ةيآلا نم (0)
 . 777 ١/ ىنومشألا عجار (8)

 مج 79
 وللا 0



 امئاق رادلا ىف» :وحن رخؤملا أدتبملاو مدقملا ربخلا نيب نوكت نأ :امهادحإ

 اهزاوج ىف فالخ الو «ديز

 :هلوقب اهيلإ راشملا ىهو سكعلاب :ىرخألاو

 رجه ىف ارَقَتَسُم ليعس وحن
 :بهاذم اهيفو

 .نييرصبلا روهمج لاق هيو «اقلطم عنملا

 .هيلوق دحأ ىف شفخألاو ءارفلا بهذ هيلإو ءاقلطم زاوجلاو
 تناك نإ فعضيو ءرج فرح وأ اًقرظ لاحلا (12تناك) نإ ةوقب زاوجلاو

 .«)ليهستلا ىف بهذم وهو امهريغ

 بهذم وهو «رادلا ىف امئاق تنأ» :وحن رمضم نم .تناك نإ زاوجلاو

 .بهاذم ةعيرأ هذهف .نبيفوكلا

 :لاقف (9كلذب حراشلا حرصو .هيلع ساقي ال 9(امم) هرهاظ «ردن» هلوقو
 هيلإ بهذ ام فالخ وهو .ه هيلع 20(ساقي الو) ظفح اعومسم هنم ءاج «0)(ام)و

 ش . ليهستلا ىف

 .©0«هنيميب تايوطم تاومسلاو» أرق نم ةءارقب زيجملا لدتساو

 .(ناك) ب ىفو .ج ل0

 وأ اًقرظ تناك نإ ةوقب لاح لا طسوت حصالا ىلع راج ...) ١١١ ص ليهستلا ىف لاق (؟)
 .(كلذ ريغ تناك نإ فعضيو «رج فرح

 .ج أ 079

 لوق هدهاوش نمو . هيلع ساقي الو ظفحي اعومسم هنم ءاج امو) ١78 ص حراشلا لاق (5)

 :رعاشلا

 (راذح نب ةعيبر طهرو مهيف مهعاردأ ىبقحم زوك نبا طهر

 . (سقي ملو) ج ءأ ىفو .ب (5) .(نم) ب ىفو  ج أ (4)
 «نسحلا وه ةءارقلا هذه بحاصو «تايوطم» «بصنسب# رمزلا ةزوس نم 07 ةيآلا نم (0)

 ىفرظلا اهلماع نيب ةطسوتم لاح «تايوطم» ىرصبلا نسحلا نب نسحلا ديعس وبأ مامإلا
 .ربخلا ىف ريمضلا لاخلا بحاصو «تاومسلا» وهو هئدتبم نييو «هنيميب» وهو اربخ عقاولا
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 .ةكمب اًيراوتم للك هللا لوسرو ةيآلا هيلع تلزن :227سابع نبا ٠2)لوقو)

 :©9ةغبانلا لوق اهنم تايبأبو
 (4اراذح نب ةعيبر طهرو مهي مهعاردأ ىبقحم روك نبا طهر

 :لاق مث .هطسب عضوم اذه سيلو 27 عناملا ليوأتو

 .«لوقب» ب ىفو -ج قل )١(

 لبق دلو ءةمألا ربحو ريسفتتلا رحب مشاه نب بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع وه )١(
 ىلع أرق هنإ «ليقو «تباث نب ديزو بعك نب ىبأ ىلع نآرقلا ضرع نينس ثالئب ةرجهلا
 هيلع ىلصو نيتسسو نامث ةئنس هرصب فك دقو «فئاطلاب ىفوتو «بلاط ىبأ نب يلع

 . ةيفنحلا نب دمحم

 1 .7617 ١/ ىنومشألا عجار (*)
 .ورمع نب ةعرز اهب بطاخي لماكلا نم ةديصق نم .ىنايبذلا ةغبانلل تيبلا (5)

 مهيف نوكي ال «لاجرلا نم ةرشعلا نود ام طهرلاو .همرق لجرلا «طهرا :حرشلا

 نب ديزي وه  فاكلا مضب» روك نبا .#طهر ةعست ةنيدملا ىف ناكو# :ىلاعت لاق .ةأرما
 هفلخ هداز بقحا نم «ىبقحم» ةبض ىنب نم لجر مسا :ىرهوجلا لاقو ءروك نب ةفيذح

 .ةبيقح هءارو هلعج اذإ «هتلحار ىلع
 هيلإ فاضم (زوك) و هيلإ فاضم «نبا» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم «طهر» :بارعإلا

 «مهيفاا :هلوق وهو اربخ عقاولا رورجملاو راجلا ىف نكتسملا ريمضلا نم لاح «ىبقحما

 «مهعاردأ» و فاضم وهو ملاس ركذم عمج هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلاب بوصنم ىتآلا

 ادتبملا ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «مهيف١ هيلإ فاضم ةبيغلا ريمضو هيلإ فاضم

 هيلإ فاضم «ةعيبر»و فاضم وهو أدتبملا ىلع فوطعم طهر فطع فرح واولا «طهرو)

 «راذح»و فاضم وهو ةرسكلاب رورجم ةعيبرل تعن «نبا» ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب رورجم
 . هيلإ فاضم

 «مهيف» :هلوق وهو رورجملا ريمضلا نم الاح عقو ثيح «مهعاردأ ىبقحم» ىف :دهاشلا

 ذئئيحف حدملا ىلع بصن مهعاردأ ىبقحم نإ مهضعب لاق دقو .هيلع ساقي ال ذاش اذهو

 .77/ ىنومشألاو ىبودنسلا « ١78 ص مظانلا نبا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .لوأتم وهف درو امو «لماعلا فعضل كلذو «نييوحنلا روهمج بهذم تيضترا دقو (5)

 اهنال هتضبق ىف رتتسملا ريمضلا ىلع فطع تاومسلا نأ) :ىتأي ام ىلع جرخت ةيآلاف

 لصفلاو تايوطمب قلعتم فرظ هنيميبو «تاومسلا نم لاح تايوطمو .ةضوبسقم ىنعمب
 ص " ج نابص ه ا (ةمايقلا موي :هلوقب انه دوجوم رتتسملا ريمضلا ىلع فطعلل طورشملا
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 ةمايقلا موي هتضبق اعيمج ضرالاو هردق قح هللا اوردق امو# :ىلاعت هللا لاق ةيآلاو

 - .#نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس هنيميب تايوطم تاومسلاو

 ىف



 :وحنو

 نهي نلزاجتسم اًناعمورمع نم عفن ادررفم ديز هام صل ع سا .ا# < هس 5-9

 هيلع عجر لعفلا فورح نمضتب دماجلا ىلع ةيزم ليضفنتلا لعفأل ناك امل

 اةرفمف ©"0«اناعم ورمع نم عفنأ اًدرفم ديز» وحن نيلاح نيب 22(هطسوت) رفتغاف

 امهيف لماعلاو «ورمع» نم لاح ءاناعم»و «عفنأ» ىف نكتسملا ريمضلا نم لاح

 . 9ةفئاطو ىنزاملاو ةيوبيعسص وهو .واتخملا ىلع «عفنأ»

 00 : لاق مث

 تمرللا ى 0 #-- 0 - م

 درفم ريغو  ملعاف درقمل ددعت اذ ءىجي دق لاحلاو

 - . :اقروص ناتاهف
 نبال اًقالخ «ديز» نم نالاح امهف ««اعرسم اًبكار ديز ءاج» :ىلوألا لاثم :

 .ليضفتلا لعفأ لماعلا نكي مل ام وحنلا اذه ىف لاحلا ددعت هعنم ىف روفصع

 .ةدورسغ تيبلاو - |

 .ةدكؤم لاح «اًرقتسم» .رجه ىف اًرقتسم ديعس :كلام نبا لاثمو

 .(ظسوتب) ! ىفو -ج ءٍب )١(
 نيب اًقرف ةلضافلا لاحلا مدقت اورفتغا مهنكل لعفأ ىلع نيلاحلا ريمخأت بوجو سايقلا ناك (؟)

 .سبللا لصحل ارخآ ول ذإ « هيلع لضفملاو لضفملا

 اذإو ىنعملا ىف ذإ عم ةرمضسم ناكل ناربخ هوحنو كلذ ىف نيبوصنملا نأ ىفاريسلا معرو (9)

 .لايقتسالا ىف

 نم عفنأ ادرفم ناك اذإ ديزو ءاذعاق ناك اذإ هنم نسحأ اًمئاق ناكااذإ ديز» ريدقتلاو

 مزلي اًيناثو ءالوأ اهمساو ناكو اذإ : ءايشأ ةتس رامضإ فلكت هيفف «اًئاغم ناك اذإ ورمع

 ليقع نبا ه ١ .هنم رف ام لثم ىف عقيف هيلع اهمدقت عم اذإ ىف بصنلا لعفا لامعإ هيلع

 :لاقو هيأر نع عجر ىفاريسلا نأل ؟ هيوبيصس بهذم تيضترا دقوا 14 ١/ ىرضخلاو

 نالاح نابوصنملاو ةمات اهنأ ىفاريسلا نع عماجلا حرشو حيرصستلا ىف .ىذلاو) نالاح امه

 .؟ا١ 86ص ١ ج ىرضخلا ه ١ (ةبراغمل ضعبل اهناصقن عماجلا حرش ىف بسنو اهلعاف نم

 ال:



 دقو 2174 نيبئاد رمقلاو سمشلا مكل رْخسو :وحن عمجب نوكي دق :ةيناثلاو

 :ناقيرط هلو « قيرفتب نوكت

 الو) «(ردحنم اديز ادعصم تيقل» وحن هبحاص لاح لك ىلوت نأ :امهادحإ
 . 9(اهيف لاكشإ

 00 20(:(ردحنم (دعصم اديز تيقل» :وحن امهرخؤت نأ :ىرخألاو)

 لصتتل ءلوألل (0)(ةيناشلاو) ىناثلل ىلوأالا لعج نيعت ةئيرق نكت مل نإف

 .سكع نمل اًقالخ (2(هبحاصب) امهادحإ

 وحن ءاهب لمع ةنيرق تدجو نإو

 0000 0 3 (7)ًنءارو رحت ىشمأ اهب ٠ تجرخ

 ام حالصإو امهترانإو امهريس ىف نابأدي :نيبئاد  ميهاربإ ةروس نم 7“ ةيآلا نم )١(

 .اًبئادو ةبئاد :لصالاو  تانوكملا نم هناحلصي

 .60 حج هل ةفز

 .ءاتلا نم لاح «(ردحنم» «ةديز» نم لاح «(دعصم» (')
 . (هبحاص لاح لك ىلوي الأ ةيناثلا» ب ىفو  ج «ءأآ (5)

 .(ىناثلاو) ب ىفو  ج «آ (6)

 .ب (5)

 : ليولعلا نم ةروهشللا هتقلعم نم ىدنكلا رجح نب سيقلا ئئرما مالك نم تيب ردص اذه ()

 رم طرم ليَذ اًيرْثَأ ىلع : :هزجعو
 ءاهلاب «لحرملا» ءفوص وأ زخ نم ءاسك - ءارلا نوكسو ميملا رسكب : طرملا :حرشلا

 .طوطخ :ىأ :ملع هيف ىذلا  ةلمهملا

 ىمدق ىرثأ ىلع رجت ىهو اًيشام ىنوك لاح ىف اهردعن نم ىتبوبحم تجرخأ : ىنعم لا

 .رتسلل (دصق ةلفاقلا نع رثألا ىفختل :طرم ليذ  اهيمدقو

 عوفرم عراضم لعف «ىشمأ» جرخب قلعتم «اهب» لعافو لعف «تجرخ» :بارعإلا

 لاح بصن لحم ىف ةلمجلاو ءانأ هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 «ىلع» اهب ىف ةبئاغلا ريمض نم لاح بصن لحم ىف ةلمجلاو ىه هريدقت اًزاوج هيف رتتسم
 فاضم انو ىنثم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو ىلعب رورجم «انيرثأ) رج فرح

 تمن ؟لحرم# هيلإ فاضم «طرم» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم رجتل هب لوعفم «ليذ» هيلإ

 . ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم طرمل
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 اَدَكأ دق اهب لاحلا لماعو .:لاق مث ١ و 28
 ناعون لاحلا '

 (1)ةدكؤملا راكنإ ىف ىليهسلاو دربملاو ءارفلل اقةلحت ةدكؤمو ةنيبم .

 :نايرصض ةدكؤملا مث

 ةلمجلا نومضمل ةدكؤمو ءاهلماعل ةدكؤم .

 اوثعت الو+ : وحن بلاغلا وهو ءاظفل ال ىنعم هقفاوت دق :اهلماعل ةدكؤملا

 .204نيدسفم ضرألا ىف ّْ

 سائلل كانلسرأو » :ىلاعت هلوقك «ليلق وهو ءاظفلو ىئعم هبقفاوت دقو

 هيبش وأ مزال ىنعم ىلع لدت نأ اهطرش :ةلمج نومضلملا ةدكؤملاو 004 ًالوُسَر

 وحن اضحم ادومج نادماج ناتفرعم اهاءزج ةلمج دعب هب ملعلا مدقت ىف مزاللاب

 0 00 : هلوق
 م مامامماعالال 0 ىسَن اهب اًمورعم ةراخ نبا انأ

 ىف ملكتملا ءات نم لاح بصن لحم ىف ىشمأ ةلمجف ةرجت» «ىشبمأ» ىف :دهاشلا -

 نيلاحلاب ءاج دقو «اهب» ىف ةبئاغلا «ءاه» نم لاح بصن لحم ف «رجت» ةلمجو «تجرخ»

 هلوق نأ لبق نم كلذو ةنيرقلا مايق ىلع كلذ ىف ادمتعس امهبنحاص بيترت سفن ىلع

 . هبحاص قباطي نأ مزلي لالا نأ ملع دقو «ثنؤم رمت هلوقو 0 ذم «ىشمأ»

 عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو هم /؟ ةيفلألل هحح رش ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم

 .5714 ١/

 ها (ةدئاف نم اهركذ دنع ولخي ال مالكلا نال اًدبأ ةنيبم ىه لب ةدكؤم نوكت ال) :اولاقو )١(
 .؟ 9 ١/

 .ءاسنلا ةروس نم /4 ةيآلا نم (7) .توبكنعلا ةروس نم 75 ةيآلا نم (؟)
 نم - ةزازف اهب وجهي ةديصق نم وهو «ىعوبريلا ةراد نب ملاس :هلئاق :تيب ردص (4)

 .راع نم نمانلل اي ةرادب لهؤ :هزجعو .. طيسبلا

 .ب ةخسن ىف .تيبلا ركذو
 بقل وه :سشاير وبأ لاقو .رصعاشلا مأ مسا  نيتلمهملا ءارلاو لادلاب :ةقراذل :حرشلا

 دري همساو هدج

 ىف حاقلا بجوي ام ةرعلا نم اهي سيلو اهب فورعم ىبسنو ةرلل هذه نبإ ان :ىنعملا

 .فرشلا ىف نعطلا وأ بسنلا

 لاح ءاًقورعم» هيلإ فاضم «ةراد» ربخ «نبا» لصفنم ريمض ادتبم.ةانأ» :بارعإلا

 -فورعمل لعاف بئان «ىبسن» فورعمب قلعتم رورجمو راج «اهب# ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 فلم



 اهيءزج فيرعت طرتشي د ملو (ةّلمج دك وت نإو) :هلوق ىف قلطأ :تلق نإف

 انإ اهنأل ؛ةدكؤم اهتيمست نم مهفي دقق فيرا طارتشا امأ :تلق .اهدومج الو

 .فرع دق اًئيش دكؤت

 .(ةلّمج دٌكَوُت نإو) :هلوق نمف دومجلا طارتشا امأو

 تناكو ءاهيف الماع ناك همكح ىف وأ اًمتشم نيءزجلا دحأ ناك اذإ هنأل
 .ةلمج نومضمل ال اهلماعل ةدكؤم

 ؛اَنيب ىلا وه» و اًموطع كوبأ ديز» :مهلوق ليهستلا حرش ىف لعج كلذلو
 ش .اًظفل ال ىنعم ةقفاوم 20ىهو) ءاهلماعل ةدكؤملا لبق نم

 .لمعلل ناحلاص «قحلاو بآلا» نأل :لاق
 يع ىه عيد

 | .اهلماع رمضمَف : هلوقو

 نإو «انأ» ريغ هنع ربخملا ناك نإ «هفرعأو هقحأ)» هريدقتو ةلمجلا دعب ىنعي

 .«ىنتفرعا وأ فرعأ وأ قحأ» ريدقتلاف انأ ناك

 ىف جاجزلل اًقالخخ هيوبيس بهذم وهو )”حيحصلا وه اردقم اهلماع نوكو

 . اهيبنت اًنمضم أدتبملا وه اهلماع هلعج ىف فورخ نبال اًفالخو

 ؟(4)( زئاج وأ بجاو اهلماع رامضإ 09«2(له) :تلق نإف

 مدقم فوذحمب قلعتم رورجمو راج «ةرادب» ىراكنإ ماهفتسا «لهو» لوعفم مسا هنأل-
 رجلا فرح ةكرح اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم رخؤم آدتبم «راع» ةدئاز «نم»
 .ربخلاو ادتبملا نيب ضارتعا اذهو ةثاغتسالل ماللاو ءادنلل اي «سانلل ايد دئازلا

 قحأ :ريدقتلاو  اهلبق ىتلا ةلمجلا نومضم تدكأ لاح هنإف «اًقورعم» ىف :دهاشلا

 .اًقورعم
 ةضخأ 6 ليقع نباو ١*١ ص مظانلا نبا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . 58ص ىطويسلاو 0756017 ص ا١ج هيوبيسو « 7 ١/ ىنومشالاو «دوادو «ىبيودنسلاو

 .(وه) ج ابا ىفو - 1

 ١55 ص ١ج عمهلا ىف ىطويسلا لاق . فلكت نم نيرخآلا نييهذملا ىف امل هتيضت ذترا دقو )١(

 . (لوألا حجارلا ناك نيلوقلا فلكت روهظلو)

 . (بجاو مأ زئاج لاحلا هذه ىف لماعلا اذه) ب ىفو ج ءأ (5) ب ا(
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 .رامضإلاب همزج نم كلذ ذخؤيو ءبجاو لب :تلق
 سه ا ريب 2
 ىلع الو «ةلمجلا ىلع اهميدقت روجي ال هنأ :ىنعي رخبؤي :اهظفلو :هلوقو

 روجت هيلإ مضي الف ءاهلماع فذح اوروجت مهنالو .ديكوتلاب اههبشل اهيءزج دحأ

 . ةدكؤمو ةنيبم :ناعون لاحلا نأ :مدقت دق :تلق نإف

 ,كاًبكار ديز اذه» :وحن ةبحصتسملا وهو رخأ اعاونأ نويوصحمتلا ركذ دقو

 هةعم لجرب تررم) :وحن ةردقملاو .ءاكحاض سمأ :(هيز.تيأر» : وحن ةيكحملاو

 .©04 اًيبرع اناسلط :وحن ةثطؤملاو 2176(لغ هب ادئاص رقص

 -: .نيقباسلا نيعونلا نع هذه جرختست ال :تلق

 :هلوقب ةلمج نوكت دق اهنأ ىلع هبن دارفإلا لاخلا -لصأ ناك املو

 ةلْمج ءىجت لالا عضومو
 :ناطرش لاحلا عقاوم ةلمجلا عوقولو

 تعنلا ىف امك لوقلا ردق ةيبلط تعغقو نإف .ةيربخ نوكت نأ :امهدحأ
 ربخأ مهيف «*!الوقم) :ىأ 240«هلقّت ربخأ سائلا تدجو» :«0ءادردلا ىبأ لوقك
 .الاح هوحنو رمألا عوقو ءارفلا زوج ..طيسبلا ىفو ؛هلقت

 .فاقحالا ةروس نم 17 ةيآلا نم (7) 0 .كلذ (ردقم ىأ )١(
 .بقل رميوعو ءرماع همسا ليقو «ىراصنألا سيق نب ديز نب.رميوع همسا :ءادردلا وبأ 0

 شاع ليقو «نامثع ةفالخ رخآ ىف تام .(دباع ناكو ءدحأ هدهاشم.لوأ ليلج ىباحص
 : . كلذ دعب

 .مهترشاعم ءوسو سانلا مذ ىف برض لثم وه انإ .كلذك سيلو «ءرعش هنأ هرهاظو
 فذح مث «مهلقت سانلا ربخأ» :هلصأ نأ :ىنعأ .دقئاعلا دعب تنكسلل «هلقت» ىف ءاهلاو
 :ىأ .تدجوب بصنلا عضوم ىف ةلمجلا نوكتو .فقولا ءاه :لخدأ مث. ءميملاو ءاهلا
 .كلذك رمألا تدجو

 جرخأ :لاق «هنع هللا ىضر ىراصنألا ءادردلا ىبأ نع ثيدحلا :انءاج) :ديسبع وبأ لاق
 لاثمالا عمجم .هاأ .(مهتيلق مهتربخ اذإ كنأ ديري ءريخلا هانعمو رمألا لطفل ىلع مالكلا

 .(الوقنم) ! ىفو  ج ءاب (6) , 17881 مقر 35 /” ىناديملل
2” 

 فلما



 لف عيش مث اوسج ىلع مجم لاضم اذه .«ةلحر وان وهو ةيز ءاجكا :لاقف

 :لاقف ليصفتلا

 تَلَخ واولا نمو اريمض توح تل عراضمب ب تاذو

 2 زوجي الو 4«كحضي ديز ءاج» :وحن واولا نم اهولخو «لاحلا بحاص ريمض ىلع

 ىلع لخدت ال امك واولا هيلع لخدت الف مسالل هباشم عراضملا نأل ؛«كحضيو»

 :هيبنت
 «دق١ نم ىرعي نأ وهو :رخآ طرش تابثإلا عم واولا نم هولخخ ىف طرتشيو

 2 :اهب نرق نإف (7١ليهستلا ىف  هركذ

 . 04 مكيلإ هللا لوسر يأ َنومَلعَت دقو ) :وحن واولا هتمزل :حراشلا لاق

 :لاق مث
 يس 2001 2 ساس ىلاال 0

 دنسم نلعجا عٍراضملا هل ادتبم ونا اهدعب واو تاذو

 واولاب تدرو اذإ «دق» نم ىراعلا تبلثملا عراضملاب ةردصملا ةلمحلا نأ : : ىنعي

 ريصتل «.هنع ًربخ عراضملا لعجو أدتبم ءواولا دعب :ىأ ءاهدعب حصألا (9ىون

 . (؟9كصأ انأو :ىأ «هئيع كصأو تمق» :مهلوقك ةيمسا ةلمج

 :لاق مث
 ساداوه مال ل 7 0

 امهب وأ رمضمب وأ واوب اًمدق ام ىوس لاحلا ةلمجو

 ىوسو») تبثملا عراضملا ؟29(لعفلاب) ةردصملا ةيلعفلا ةلمجلا وه .مدق ىذلا

 .(دق نم راع تبثم عراضمب ..... ) :7١١؟ ص ليهستلا ىف لاق )١(

 . ١5١ ص .حراشلا عجارو - فصلا ةروس نم © ةيآلا نم (1)

 . ( هيئيع كصأ انأو تمق هريدقت ىعمصألا هاكح) :15 ص حراشلا لاق قه

 .ب (0)



 ىفنملا عراضملاب ةردصملا ةيلعفلاو « ةيفنم وأ ةتشم ةةيمسالا: ةلمجملا (!'(لمشي «ام

 .اًيفنمو اًنبثم ىضاملابو

 .امهب وأ رمْضُمب وأ واوب :هلوق ىضتقمو
 امأ .هنايب نم دبالف هقالطإ ىلع سيلو هلك كلذ" ىفا ةثالشلا: هجوألا زاج

 :وحن واولا نم ولخلاو « «ربيمضلا اهيف مزل ةدكؤم تناك نإيفا «ةيمسالا ةلمجلا

 .وأ 0 : ىلاعت هلوقك لاح ىلع تفطع نإ اذكو (04 هيف بير ال باتكلا كلذ»
 ةثالثلا هجوألا تزاج ةفوطعم الو «ةدكؤم ريغ تناك:نإو 004 َنوُلئاَق مه

 هنم لقأو «واولا دارفنا هنم لقأو «ريمضلا عم واولاب اهئيجم رثكألا نأ الإ

 ءارفلا هلبقو « ىرشخمزلل اًقالخ ردانب هتلق عم ريمضلا دارفنا سيلا نيمسفلا دارفنا

 (؛)حيصف وه لب

 الو 04ردع ٍضعبل مكضعب » :(07ىلاعت هلوق) ١ «ةفاشكلا ١ ىف لعجو

 .لاحلا ىلع ٠ بصتنلا عدم ىف (4)0 همكحل بقع

 .(لمشي اهاوسو) ج ءب ىفو  مدق ام ىوس :ىأ_-١(١)

 ةلمجلا نومضمل ةدكؤم الاح تعسقو ةلمج هيف بير ال  ةرقنبلا ةروش نم '؟ ةيآلا نم (1)

 هسفن ىلع ءىشلا فطع مزل واولاب نرق ولف ءدكؤملا نيع دكؤملا نآل ةداولا عنتمتو ءاهلبق
 .ةروص

 طبارلاو «اًنايب» ىلع ةفوطعم لاح «نولئاق مه» ةلمبج فارعالا ةروبس .نم 4 ةيآلا نم ()
 ةلوليقلا نم «نولئاق» .ةروص فطع ىفرح عامتجا ةهارسك ةمهوف :لاقي الو ءريمضلا

 .راهتلا فصن ىهو

 رق صقل ىف هد لا

 ررألا باده ضرالا نوفحلي مهب كسلا قبع اوحار مث

 (قزمي مل هلابرس رفعج ىلإ رماع بآ ام ليللا نانج الولو :هلوقو

 فاشكلا همساو ىرشخمزلا رمع نب دومحم مامإلل :ميركلا نآرقلا ريسفت ىف باتك :وه (5)

 .ليوأتلا هوجو ىف ليواقالا نويعو ليزنتلا ضماوغ قئاقح نع
 .فاشك 45 ١/ نيداعتم :ىأ ةرقبلا ةروس نم 75 ةيآلا نم (1) .ب (7)
 .فاشك ١١7 /7 هل دار ال :بقعم ال - دعولا ةروس.نم 4١ ةيآلا نم (4)
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 موزل ىف .تبثملاك وهف «ال» ىفانلا ناك نإف «ىفنملا عراضملاب ةردصملا امأو

 .واولا نع درجتلاو ريمضلا

 الو اميقتساف» «7١ناوكَذ نبا ةءارقك ءحصألا ىلع أدتبملا ردق واولاب درو نإف
 .«9ليهستلا ىف كلذ ىلع ©«7(صن») (574ناَعبتَ

 .ليوأتلا مدع هرهاظ ه (واو ريمضلاب ءىبت دقو) :22)حراشلا لوقو

 مل» كلذ نم عومسملاو «ةثالشلا هجوألا تءاج 6)27ال» ريغ ىفانلا ناك نإو

 .انه اهل لخدم الف «نل» امأو ,22)(امب) نإ 9(قاحلإ) ىضتقي سايقلاو ««امو املو

 ريمضلا نع واولا هيف ىنغت ال «امب» ىفنملا عراضملا نأ 2ليهستلا ىف ركذو
 .«سمشلا علطت امو ديز ءاجب» ليثمتلا هريغ مالك ىفو

 هبا وئاك ألإا» :وحن ءالإل» ايلات ناك نإف «تبشملا ىضاملاب ةردصملا امأو

 6 4 نوءزهتسي

 دلو «ماشلاب ءارقإلا خيش ةقثلا ىوارلا مامإلا .ناركذ نب رشب نب دمحأ نب هللا دبع وه )١(

 مايقلا ىف هفلخخو ميمت نب بويأ نع ةءارقلا ذخأ «ةئامو نيعبسو ثالث ةنس ءاروشاع موي

 ىفوت .نآرقلا ئراق ىلع بجو امو اهباوجو نآرقلا ماسقأ باتك فلأ - قشمد ىف ةءارقلاب

 .نيتئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس هنم نولخ عبسل ليقو لاوش نم اتيقب نيتليلل نينثالا موي
 ةيفان الف عفرلا نون اهنأ ىلع نونلا فيفختب ةءارقلا هذه - سنوي ةروس نم 44 ةيآلا نم (7)

 ناعبتت ال امتنأو .ريدقتلاو «ةيهان ال

 .ج عب (97)

 الب ىفنملا وأ دق نم اًيراع تبثملاو عراضملا واولا بحصت دقو) ١١7 ص ليهستلا ىف لاق (5)

 .ةيفلألل هحرش نم ١5١ ص حراشلا (5)

 .(اه) حج ءأ ىفو ب ()

 .(امو) ب ىفو  ج أ (8) .ج لأ (90

 . 1١١7 ص ليهستلا عجار (9)

 ينام ىف ءاهلا نم لاح  «نوئزهتسي هب اوناك» ةلمج .رجحلا ةروس نم ١١ ةيآلا نم )٠١(

 اكسمت واولاب هنارتقا مهضسعب راجأو امكح درفم «الإ» دعي ام نأل ؛واولا تعنتما امنإو

 :هلوقب

 اررو اهب عاترمل ناكو الإ ةبئان رعت مل مره أرما معن

 .«مولعم باتك اهلو» :وحن «الإ» دعب ةعقاولا ةيمسالا ىلع اًسايق

 ىفخ



 :وحن «وأب# اولتم وأ

 ل (10الدع وأ راج (ريصت ٍليِلَخْلل ْنُك
 ولخلاو ريمضلا مزل 22ثّكم وأ بهذ اديز نبرضالا» وحن طزرشلا هلصأ وأ

 ٠ .دق لوخد منتماو «واولا نع
 0 0 :هلوقو

 (0َمَماَضَق ْتْيِضَق دق الإ ىسْفَتلا 0” ةجاح فلي ال ًاتنوملا اذه تأي ىَتم
 ٠ ا

 مالك نم هنأ رهاظلاو «هلئاق مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق .طيسبلا نم تيب ردص قلل

 . . الخبب وأ داج هيلع حشت:الو : هرحعو

 نم «راج» لعاف ىنعمب ليعف «ريصنلا» و قيدصلاو بحاصلا ىأ «ليلخلل» :حرشلا
 . مركلا وهو - مضلاب  دوجلا نم «داج» لخبلا «حشلا» .لدعلا فالئخ وهو ءروجلا

 هيلع لخبت الو .لدع وأ كقح ىف راج ءاوس لاوحألا لك ىف كبحاص رصنا : ىنعملا

 . راج «ليلخلل» تنأآ هريدقت هيف رتتسم ريمض همساو صقان .رمأ :لعف :«نك»  :بارعإلا
 ضام لعف «راج» ةرهاظلا ةحتسفلاب بوصنم ناك ربخ «(ريصن» زسيصنب .قلغتم رورجمو
 ريمض لعافلاو ضام لعف «الدع» فطع فرح ؛وأ» ليلخلا ىلإ دوعي:رتتسم ريمض هلعافو
 ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف (حشت» ةيهان ال ةفطاع واولا «الود ليلخلا .ىلإ دوعي .رتتسم

 هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو نينوكسلا ءاقتلا نم صلختلل كرحو نوكسلا همزج ةمالعو

 فرح ؛وأ» وه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو ضام لعف «داج» حشتب قلعتم «هيلع) تنأ
 .قالطإلل فلالاو وه هريدقت رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف «الخب١ فطع

 نوكل واولا وأ «دق» اهعم ئجي ملو ضام وهو الاح عقو ثيح «راج» ىف :دهاشلا
 ' .؛وأب١ هيلع فطع دق ىضاملا

 ىنومشاألا «دواد ؛ىبودنسلا ١5473« ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 .؟هال ١/

 نإ :ىنعملا ذإ طرشلا لعف هريدقت ىف اهنأل ءواولا عنتمو .ديز نم لاح «بهذ» ةلمج (؟١)
 .هب ردقملا اذكف واولاب نرتقي ال طرشلا لغفو .ثكم نإو بهذ

 .ليوطلا نم ةيئاه ةديصق نم وهو «ميطنطلا نب سيق :.هلئاق (؟)

 نأ روجيو «ةلاحم ال هكاردإب هتفرعمل (رضاح هروصت ام ىلإ ةراشإ ؟تاأي ئتم» :حرشلا
 لاق .دجو اذإ ىفلأ نم «فلي ال» .بيرقتلا هجو ىلع هيلإ راشأ . هلابقتسا ماودل نوكي
 «فلت ال» ىنيعلل دهاوشلا حرش ىفو ءادجو :ىأ 4بانبلا .ىدل اهديس ايفلأو» :ىلاعت
 - .اهلاثمأل ىئاضقل اهنم تغرف :ىأ ءاهءاضق تيضق' الإ .«فلي مل# ىنومشالا ةياورو

 فمن



 تكرت «سانلا هملع دق ةفيلخلا ركب وبأ» :وحن ةدكؤم لاحلا تناك ١2وأ)
 . . اضيأ واولا

 ةثالثلا هجوألا تزاج كلذ ريغ ناك نإو

 :وحن «لدق» هتمزل واولا درفنا نإف
 00 سا » أس و

 0 ("”اهبايث مونل تضن دقو تئجف

 عراضم لعف «تأي» نامز فرظ وهو ؛هيلعف مزجي مزاج طرش مسا «ىتم» :بارعإلا -
 وأ نايب فطع وأ اذه نم لدب «توملا» تأي لعاف «اذه» ءايلا فذحب موزجم طرشلا لعف

 ءايلا فذحب موزجم طرشلا باوج مولعملل ىنبم عراضم لعف «فلي» ىفن فرح «ال) تعن
 لوعفم اهنأ ىلع بصنلاب «ةجاح» لوهجملل ءانبلاب ىوريو .هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ملكتملا ءايو اهب رورجم سفنلاو رج فرح ماللا «سفنل» فلتل لعاف بئان عفرلابو فلي
 «دق» ةاغلم ءانثتسا ةادأ «الإ) ةجاحل ةفص فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو هيلإ فاضم

 .هيلإ فاضم ةبئاغلا ريمضو هب لوعفم «اهءاضق» لعافو لعف «تيضق» قيقحت فرح

 اهيفو «دق» ةملكب ةردصم الاح تعقو ةلمج اهنإف «اهءاضق تيضق» ىف :دهاشلا

 اذإ «الإل» ةيلاتلا ةتبثملا ةيضاملا ةيلعفلا ةلمجلا نأ ملع دقو «لاحلا ىذ ىلإ عجري ريمضلا

 .«دق» ةملك نعو واولا نع ةيلاخ نوكت نأو ءريمض اهيف نوكي نأ دبال الاح تعقو

 .569 ١/ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .(نإ) ب ىفو اج أ )١(

 .ةروهشملا هتقلعم نم ىدنكلا سيقلا ؤرما هلئاق . ليوطلا نم تيب ردص ىف

 . لضَممْلا ةسيل الإ رثسلا ىدل : همامتو

 - ماللا رسكب - «ةسيل» ءراتسلا دنع «رتسلا ىدل» «؛تعلخو تقلآ «تضن» :حرشلا

 .دحاولا بوثلا سبال وأ  هبوثب حشوتملا : «لضفتملا» «سابللا ةئيه ىهو

 دحاو بوث ىوس اهيلع قبي ملو «مونلل اهبايث تقلأ دقو ةبوبحملا ىلإ تيتأ :ىنعملا

 .ةمعن ةديلو اهنأ ىلإ اذهب ريشي .هب حشوتت
 فرح دقو فطع فرح واولا «دقو» هلعاف ملكتملا ءاتو ضام لعف «تئج» :بارعإلا

 رورجمو راج «مونل» هيف رتتسم ريمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تضن» قيقحت

 وهو ناكم فرظ «ىدل» هيلإ فاضم ةبئاغلا ريمضو ضنل هب لوعفم «اهبايث» ضنب قلعتم
 بوصنم «ةسبل» ءانثتسا فرح «الإ» ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «رتسلا» و فاضم
 .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «لضفتملا» ءانثتسالا ىلع

 كلذلف واولاب الاح تعقو ةتبثم ةيضام ةلمج اهنإف «تضن دقو» :هلوق ىف :دهاشلا

 1 .«دق» لوخد اهمزل
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 .روص عبرأ ىهف اهفذحو «دق» تابثإ راج اعمتجا وأ ريمسضفلا درفنا نإو

 ديز ءاجلا مث . «هوبأ ماق ديز ءاجسال مث «هوبأ ماق دقو ديز ءاجل : ةرثكلا ىف اهبيترتو

 ب 0 ديز ءاج» ١ . «هوبأ ماق دق

 عم «لدق» طارتشا (90ىلإ «ىلع وبأو ار «ءارفلا مهنم «موق بهذو

 نم درو ام ةرفثكل « ريدقت ىلإ جاتحي ال هنأ راتخمملاو ,(4)ةردقم وأ ةرهاظ ىضاملا

 .,(00كلذ

 . ةثالثلا هجوألا اهيف زوجيف ىفتنملا ىضاملاب ةردصملا امأو

 . ةلاطإلا ةيشخو اهحوضول لئاسملا هذه 21)(رثكأ) ليثمت تكرت دقو

 :لاق مث

 لظح هركذ فّذحُي ام ضْنَيو ٌلمَع اهيف ام فَدْحَي دق لاح او

 .بجاوو زئاج :نيبرصض ىلع هفذحو «فذحي دق «لاحلا لماع نأ : : ىنعي

 هركذ مدقتل وأ (7)«يدهم مدشار» :لحارلا كلوقك هائعم هم روضملا فذح ام زئاجلاف

 44 /؟ هل لوعفملا باب ىف ماشه نبا «ىبودنسلا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم -
 ١/ 7١5. ىنومشألاو 145 ١/ عماوهلا عمه ىفو ٠١ ص ىطويسلا هركذو

 )١( ىنومشألا مجار (5) .ةعبارلا ىه ةيناثلا ىنومشألا لعجو ١/ 2.709

 .نأ فذح ىضتقي قايسلاو «طارتشا نأ ىلإ) لصالا ىف ("7)

 مهوتل اهالولو ءاهلماع نمزل لاحلا نمز ةنراقمب رعشتف رضاحلا نمزلا ىلإ هبرقت اهنأل (5)
 .ه | ؛ةنراقلا توفتف اهلماع نمر ىلإ ةبسنلاب لاخلا نمز ىضف 1

 . ىنيمامدلا نع القن ١517 ص < ج نابص

 نوكبي ءاشع مهابأ اوءاجو# «مهرودص ترصح مكوءاج وا# :ىلاعغت هلوق كلذ نم (0)

 .1417/ /7 نابص «اودعقو مهناوخإل اولاق نيذلا»و «اولاق

 .ج لأ )02

 هفذح زوجي الف  ةراشإ مسا وأ (رورجم وأ اًقرظ لماعلا ناك اذإ ام زئاجلا نم ىنكعسي 09

 دفنت



 :مهلوقك الثم ترج اذإ :بجاولا

 .مهتفرع ىأ (17«تاّثك نيفلص تاّنب نييظح»

 هتعباا وحن مثب وأ ءافلاب ةنورقم اًئيشف اًئيش هريغ وأ نمث دايدزا تنيب وأ

 . ادعاص نمثلا بهذف ىأ «(دعاصف مهردب

 ظفللا نم الدب تعفقو وأ (')نًمئاق اديز ىبرض» :وحت ربخ نع تيان وأ

 .لعفلاب

 ؟20«ىرخخأ اًيسيقَو ًةرم اًميمتأ» :وحن

 (©(عنم ىأ) (لظح هركذ فذحي ام ضعبو) :هلوقب راشأ عضاوملا هذه ىلإو
 .*0(ملعأ هللاو)

 هل دجو اذإ ريمألا دنع نالف ىظح :لاقي .هبحاص دنع ةناكمو ةوظح هل ىذلا :ىظحلا )١(

 دنع. ظحت مل اذإ :ةفلص ةأرما لاقي ءريخلا ةلق فلصلا لصاو هدض فلصلاو «ةبترو ةلزنم

 .اهجوز
 . لعف رامضإ ىلع «نيفلصو نييظح» بصنو ءاضيأ خألا ةأرماو نبالا ةأرما :ةنكلاو

 اوحار :لوقت امك زييمتلا ىلع «تانكو تانب» بصنو ءاوحبصأو اودجو :لاق هنأك

 .هضعب دوجو رسيتيو هضعب رسعي رمأ ىف برضي لثم اذهو .اهوجو نينسح ءابآ نيميرك
 1١١117. مقر ١/ 7٠١9 ىناديملل لاثمالا عمجم ها

 .لاحلا ىلع «تانكو تانب» بصن مظانلا نبا لاقو

 ضوعلا نيب عمجلا مزلي القل ربخلا ركذ زوجي الف ءريخلا دسم ةداس لاحلا هيف امم )7١(

 . ضوعملاو
 عمجي الو لعفلاب ظفللا نم لدب اهنأل ءابوجو لماعلا فذحو ءلوحتتأو ءدجوتأ :ىأ ("*)

 قلختتأ :ىأ فاضم فذح ىلع قلطم لوعفم ايسيقو ايميمت :ليقو .هنم لدبملاو لدبلا نيب

 ني ةرم ىميمت قلخ

 .ج (5)

  (2)أ ١
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 زييمتلا

َ 

 00 كن نيبم «نم» ىنعمب مسا

 وحن لوعفملاب هبشملاو ءزييمتلا ىوس ام جرخي «نم ىنعمبا و ءسنج «مسا» 0

 .نم «ةابنذ" وحنو «لجر ال» :وحن ةئربتلا 2ال» مساو «هجولا نسحلا»

 هلم مة مة نة مة ممل ةهععقف (1)اينو هللا رفغتسأ

 .«نم» ىنعم ىلع هنأ ىف زبيمتلا (7(كراشم) كلذ لكف

 .هبشملا جرخي «ةركن»و ««ترفغتساب» بوصنملاو «أل» مسا جرخي «نيبمو»

 هيف بسني ملو باتكلا تايبأ نم اذه لوقأ :ىنيعلا لاق .طيسبلا نم تيب نم ءزج اذه )١(

 .هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو .دحأ ىلإ
 لمعلاو هجولا هيلإ دابعلا ؛ بر هيصحم تسل 0 :همامتو
 «ةميرجلا :بنذلا «اًبنذ» ٌبلطلل ءاتلاو نيسلاف «ةرفغملا بلطأ «رفغتسا» :حرشلا

 اوناك مهنأ هلصأو «ءىصحخلا نم هقاقتشاو ءددعلا ىهتتم ءاصحإلا «هيصحم تسل» «مئإلاو

 .«لبقلاو دصقلا هيلإ) :ىوريو «هجوتلاو دصقلا «هجولا» ءىصعللا ىلع دودعملا نوعضي :

 .ءىش لك ىف دوصقملا هنإف «ةريثكلا ىبونذل هللا نم ةرفغملا بلطأ : ىنعملا

 انأ هريدقت رتتسم ريمض هلعافو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «رفغتسا» :بارعإلا

 «تسل» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم رفغتسال ناث لوعفم «اَبنذ» ميظعتلا ىلع بوصنم هللا»
 فاضم بئاغلا ريمضو سيل ربخ ىصحم «هيصحم» همسا ملكتملا ءاتو صقان ضام لعف

 فوذحمب قلعتم رورجمو راج «هيلإ» هيلإ فاضم «دابعلا» ةلالجلا ظفل نم لدب ؛بر# هيلإ
 . هيلع فوطعم «لمعلاو» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم آدتبم «هجولا» مدقم ربخ

 زيت سيل هنإف «نم» ىنعم ىلع تناك نإو ءاَزييمت هنوك حلصي ال «اَبنذ» ىف :دهاشلا

 ةلمج ىف ةبسنل نيبم وه الو «هلبق ركذ دق ةقيقحلا لمجم مسا ماهبإل نيبم ريغ هنوكل
 ضفاخلا عزن ىلع بوصنم «اًبنذ» :هلوق نإ ةاحنلا نم ةعامج لاقو .هلبق نم ةروكذم

 .بيتتسأ :ىنعم رفغتسأ نمض اذإ «نم» وه .ىذلا ....
 .  .رفغتسال ناث هب لوعغم هنإ :ليقو

 ء8١٠ /؟ ماشه نبا 147 ص مظانلا نبا :ةيفلآلا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . 17 ص ١ج هباتك ىف هيوبيسو +77 ١/ ىنومشالا

 .(كراشي) ب ىفو -ج كك(

 فشل ©



 كلذ مهوأ امو «'زييمتلا فيرعت زاوج ىلإ ةوارطلا نباو نويفوكلا بهذو
 ْ نييرصبلا دنع لوؤم

 000 -ٍ 0 س ىلا

 هرسف دق امب ارييمت 3 بصقنف 0ع

 نم هلبق ام وهو .زيمملا وه زييستلا لماع نأ (مَرسف دق امب) :هلوق نم مهفو
 :ناعون زييمتلا :لوقأو «هيلإ ةرقتفملا تامهبملا

 لطر» :وحن ةقيقحلا لمجم هلبق مسا ماهبإ عفر ام :وهو .درفم زييمت :لوألا

 .(«امهرد نيرشع»و (')(اًنمس)

 .ركذ امك هزيمب 20)(وه) عونلا اذه ىف لماعلا نأ فالخ الو

 .«9(اههبش) وأ ةلمج ىف ةبسن ماهبإ عفر ام وهو «ةلمجلا زييمت :ىناثلاو

 امو لعفلا وه وه مهقفاو نمو دربملاو ىنزاملاو 2هيوبيس دنع عونلا اذه لماعو

 نم تبجعاو «اسفن ديز باط» :وحن .لعف مساو فصوو ردصم نم هارجم ىرج
 - يلا - وى 2

 نأ ىلإ موق بهذو . 20ةلاهإ اذ ناعرس»و «اسفن بيط ديز»و «اسفن ديز بيط

 :ىركشيلا ديشر لوقب نيكسمتم )١(

 ورمع نع سيق اي سفنلا تبطو تددص انهوجو تفرع نأ امل كتيأر
 اهريسأ نع ورمعلا مأ دعاب :ىف تديز امك «لأ» ةدايز ىلع نييرصبلا دنع لوؤم وهو

 اوروج نويفوكلاو زييمتلا ريكنت نوطرتشي نويرصبلاف "95 ١/ دلاخ خيشلا حيرصت ها

 . فيرعتلا
 . اهلدب) .ج ىفو ب .ك (85) 1١. 5 .«اًثيز) ب ىفو ب ق0

 وه لماعلا نأ تبثي ام برعلا راعشأ ىف درو دقف هقفاو نمو هيوبيس بهذم تيضترا دقو (0)

 . لعفلا
 اراهج ىداني نونملا ىعادو ىنملا لينب بيطت اسفنأ :رعاشلا لاق

 بيطت قارفلاب اًسفن ناك امو اهبيبح قارفلاب ىليل رجهتأ
 العتشا ىسأر اًبيشو تيوعرا امو المألا ىداعبإ ىف ىمزح تعيض ١ :هلوقو

 . لمتشا « بيطت «بيطت  لعفلا انه لماعلاف

 لعف وه ىذلا زييمتلا لماع ءىجم....) 555 ص ١ ج ىنومشالالاق

 (...فرصتم

 «لعاف اذو ءعرس ىأ ءضام لعف مسا .حتفلا ىلع ءانبلاو نيسلا ثيلغتب «ناعرس» )١(

 - .الاح لعافلا مسا ىنعمب هلعج زوجيو ءاعازفإو ةفاخإ ىأ . لعافلا نع لوحم زييمت ةلاهإو
5 
 ب

 2 ففو



 هراتخاو ءهارجم ىرج امو لعفلا ال اهمامت نع بصتنا ىتلا ةلمجلا وه هيف لماعلا

 .نيققحملا ىلإ هبسنو ءروفصع نبا

 اذه ىف لماعلا لعج نم ةقفاوم ىضتقي (هرسف امب) :هلوق رهاظ :تلق نإف
 .هارجم ىرج الو 7١2(لعفلا) رسفي مل زييمتلا نأل ؛ةلمجلا وه عونلا

 نأ ىلع عضوملا اذه ريغ ىف هصنل كلذ ىلع همالك لمح حصي ال :تلق

 .«9بابلا رخآ كلذب حرص دقو «لعفلا هلماع:

 ؟(هرسف امب) هلوق ىف لعفلا جردني فيكف :تلق نإف

 عفر هنأكف هلوعفم وأ هلعاف ىلإ ةبسن ماهبإ عفر دقق زييمتلا ناك امل :تلق

 ش . .«رابتعالا اذهب ")(جردناف) هنع ماهبإلا

 :لاقف ذرفملا زييمت ؟20(لثم) مث

 :وحن عومسملا وهو ءرادقم امإ «زييمتلا هرسفي ىذلا درفملا

 .«ارب زيفق» :وحن :ليكملاو «اًضرأ ًربش»

 .("0ةلسع نيونم# :وحن نوزوملاو

 عرس ىنعمب :ناعرس) 11944 مقر 775 ص ١ ج ىناديملل لاثمالا عمجنم ىف لاق <
 ءافلا حتف :تاغل ثالث ناعرسو .... ... اهيلع ىنبف نونلا ىلإ نيعلا ةحتف تلقن

 اهماغر ناكو ءافجع ةجعن هل تناك الجر نأ لثملا لصاو ةماعلا ملل اهرسكو اهمضو

 :لئاسلا لاقف ءاهكدو لاقف ؟ليسي ىذلا اذه ام :هل ليقف اهلازهل اهيرخنم نم ليسي
 ماغرلا اذه عرس ىأ «ماغرلا ىلإ ةراشإ اذو «لاحلا ىلع ةلاهإ بصن «ةلاهإ اذ ناعرس

 ببصت :مهلوق لثم لعفلا لقن ريدقت ىلع زييمتلا ىلع لمحي نأ زوجيو «ةلاهإ هنوك لاح
 .ها (اًقرع ديز

 )١(  1.(لماعلا) ج ىفو ب |
 ش :كلام نبا لوق وهو (7)

 اقبسا رزن فيرصتلا وذ لعفلاو ١ اًقلطم مدق زييمتلا لماعو
 ةضهوفلفل ىنومشألا عجار قفز . (جردنيف) ب ىفو ج ثا فشل

 ..(رسف) 1 ىفو - ج «ب (6)

 فصن وأ ءعاص فصنو اعاص عسي لايكم :كوكملاو ؛كيكاكم ةينامث :ليكملا نم زيفقلا (1)
 .انه اًدارم سيلو اًعارذ ١55 ضرألا نمو .سوماقلا ىف امك قاوأ ةينامث ىلإ لطر

 . (ءانمأ هعمجو «ناوئم هتينثتو نالظر :اصعك :انملا)
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 .ريداقملا نم مهضعب هلعجو «الطر رشع ةسمخ» :وحن نوزوملاو

 .البإ اهريغ انل :وحن (0(ةيريغ) مهفم وأ
 .ءاش اهلاثمأ انل :وحن :ةيلثم وأ

 .(5)«اًسراف هرد هلل» :وحن :بجعت وأ

 زييمتلا باصتنا ةرثكل «رادقملاب ليثمتلا ىلع تيبلا ")(اذه) ىف رصتقا امنإو

 :لاق مث

 92 هم, شا أ ىلع وعو 8 م

 اذغ ةطنح دمك :اهتفضأ اذإ هررجا اههبشو ىذ دعبو

 وأ ليك وأ ةحاسم ىلع لد ام لك ءاهوحنو ةقباسلا لثملا ىلإ ىذب ةراشإلا)
 ريع ع2

 رب زيفقو ضرأ ربش) :لوقتف «هيلإ زيمملا ةفاضإب , (هرج) كلذ ىف روجيف «تدزو

 .©0((ذغ ةطنح دمك هلوقب لثم دقو لسع اونمو

 اًبهذ ضرألا «ءلم» لثم ناك ْنِإ اًبجو فيضأ ام دعب بصنلاو

 ىلإ هتفاضإ نم زييمتلا ولخب :طورشم ةفاضإلاب زييمتلا رج زاوج نأ :ىنعي

 . #0 اههذ ضرألا ءلَم ا وحن بصنلا بجو 29هريغ ىلإ فيضأ نإف

 («ءريغ) أ ىفو .ج ءب(١1)

 اذإ نبللا رد ردصم :لصألا ىف ردلاو .ةبسنلا ىف هنم بجعتملا سنج نايبل زييمت «اسراف» (؟)

 وه وأ اقيرشت هللا ىلإ فيضأو همأ ىدث نم هتعضرا ىذلا نبللا - لاثلا ىف هب دارماو .رثك

 «ةيسورفلا ىف لماكلا دولوملا اذه لثم ىذغتو أشن ىذلا نبللا اذه يجعأ ام : ىنعملاو

 .هلعف بجعأ ام وأ

 .(هزييمت) ج ىفو ب أ (4) .ب ا(”

 .ج لأ (ه)

 .اريدقت ولو زبيمتلا ريغ ىلإ ىأ (7)
 .نارمع لآ ةروس نم 9١ ةيآلا نم (0)



 ؟(ناك نإ) هلوق ىف طورشلا ةدئاف ام :تلق نإف

 :ناتلاح هل فاضملا زييمت نأ ىلع هيبنتلا :تلق

 لاثملاك هبصن بجي اذهف - فاضملا نع هؤانغإ حصي الأ :امهانحإ

 مقتسي مل «بهذ ءلم» :هيف ليق ول ذإ . روكذملا

 فاضملا)» فذح نآل 8 هرج زوجيف هنع هؤانغإ حصي الأ :ىرخألاو

 وه١ :لوقت نأ اذه ىف كلف (77«ةلجر سانلا عجشأ ديز» :وحن معنتمم ريغ (17(هيلإ

 .؟لجر عجشأ

 (9(هدعب) ركذ دقو ابجاو روكذملا فاضملا دعب بضنلا لعج فيك :تلق نإف

  ؟«نمي) هرج راوج

 ناك نإ» :هلوق نم موهفم كلذو (نم» نم هولخ 2؟)(طرشب) ىنعي :تلق

 نع هئانغإ عانتما ىف روكذملا لاثماك ناك 2(نإ) :ىأ ءاَبعَذ ضرالا « ءلم لثم

 .«نم» نم هدرجت ىفو .هيلإ فاضملا

 .ددعلا زييمت مكح انه ركذي مل :تلق نإف

 . هيف ركذي باي هل نال :تلق

 :لاقف ةلمجلا زييمت نم نيعضوم ناين ىلإ لقتنا مث

 ءالْزْنَم ىلعأ تناك» :الّضمم .ًالَعْفأب نبصْنا ىنعملا لعافلاو

 :ناعون ليضفتلا لعفأ دعب ةعقاولا ةركنلا

 دنع ةيلعافلل حلصي نأ هتمالعو ىببسلا وهو «ىنعملا ىف لعاف :امهدحأ

 )١( (فاضللا) ج ىفو (فنصملا ريغ) 1 ىفو .ب .

 ال الجر نال ؛بصنلا طرش فلخت عم «لجرا بصنو «نيترم لعفأ» ةفاضإ رذعتل (0)
 . ىنعملا ىف العاف نوكي نأ حلصي

 .(دعب) ج ءب ىفو ل 6

 . (طورشي) ! ىفو - ج ءب (4)

 .ج ب (6)
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 كلذل 37 حاصي هنإف «الزنم ىلعأ تنأ» :وحن ءالعف (1)(ليضفتلا») لعفأ لعج

 .زيبمتلا ىلع بصني عونلا اذهف «كلزنم الع" :لوقتف
 هتمالعو «هضعب.ليضفتلا لعفأ ام وهو «.ىنعملا ىف العاف نوكي نأ :رخآلاو

 ةركنلا ماقم مك ءاق عمج ىلإ فاضيو ©09(لعفا) عضوم ضعب عضو (9)(نسحي) نأ

 . «ءاهقفلا ضعب تنأ» :لوقتف كلذ هيف نسحي هنإف ؛هيقف لضفأ تنأ» :وحن :

 ىلإ اًقفاضم ليضفتلا لعفأ نوكي نأ الإ .ةفاضإلاب هرج بجي عونلا اذهف

 .«الجر سانلا مركأ تنأ» :وحن : د بصتنيف «هريغ

 و :لاق مث

 بأ ركب ىبأب مركأك» :ْريم ابجعت ىضتقا ام لك دعبو
 مركأ» :وحن بجعت ىلع لد ام لك دعب زييمتلا باصتنا زوجي هنأ :ىنعي :

 بجعتتلا ىلع ةلادلا غيصلا نم كلذ ريغو «ءابأ هم ركأ امو . . 43ابأ ركب ىبأب

 .«اًسراف هرد هلل» : وحب

 نع ىضرو 2 هللا لوسر بحاص ركب ىبأب دارملاو :ةيفاكلا حرش ىف لاق

 . 2)هيحاص ركب ىبأ

 اهترشابل حلصي هضعبو «نم» ىنعم هيف زييستلا ىلع بوصنم لك ناك الو
 ش :هلوقب كلذ نيب . حلصي ال هضعبو

 دقت سفن بطك ىتعملا لعافلاو ذّدعلا ىذ َرْيَغ تعش نإ نمب ررجاو

 ىف العاف ناك امو ءددعلا زييمت الإ «نمب» رجي نأ زييمت لك ىف روجي :ىأ

 باط الو» «مهرد نم نورشع ىدنع) زوجي الف «نمب» نارجي ال امهنإف «ىنعملا

 .«رِب نم زيفق ىدنع :وحن امهاوس اميف روجيو «سفن نم ديز

 :هجوأ نم ميقتسم ريغ طباضلا اذه :تلق نإف

 .(حلصي) ب ىفو  ج .( 0 .ب(١)

 . (ليضفتلا) ب ىفو - ج "غفل

 .ج لأ (8)

 0١. ةقرو ةيفاكلا حرش عجار (5)



 عمجي نأ طرتشي ب (١)(نكل) اًقلطم «نمب» هرج منتمي ال ددعلا زييمت نأ :لوألا

 .«مهاردلا نم نورشع ىدنع» : وحن

 .ديقم وهو ىنعملا ىف لعاف وه اميف قلطأ .هنأ : ىناثلا 1

 . ههبش وأ بجعت ىف الإ «نمب» هرج روجي ال :' ”حراشلا لاق 0

 «سراف نم هرد هلل» : مهلوق 1

 : رعاشلا لاقو

 7 و يم“

 (”ىماهت لجر نم ءرملا معنف 20 5 5 5 7 + < < + + + ح

 ١46. ص ةيفلألل هحرش ىف حراشلا (1) ١ ١٠ (لب>بب قفو  ج 1 ()

 بوعش نباب فورعملا دوسألا نب ركب وبأ .هلئاق :ىنيعلا لاق .رفاولا نم تيب زجع (7)

< 

 . هللا دبع نب ريجب هلئاق :ديرد نبا ,لاقو اذه دوسالا مآ : :بوعشو «ىثيللا
 . هوس لدعي ملف هريخت :ةردصو

 حتفب وهو - ةماهت ىلإ ةبسن «ماهت» لمي :«لدعي ملا هافطصاو هراتخا ؟هريختا :حرشلا

 لوقي نأ هقح نم ناكو «برعلا دالب ىف ةفورعم ضرأ ىلعو .ةكم ىلع قلطتو - ءاتلا

 «ىقارع :لوقت امك هلاثمأ ىلع سايق  بسنلا ءاي ديدشتو ءاتلا رسكب  «ىماهت»

 اوختفو بسنلا ىئاي ىدحإ فذحب اهيلإ بسنلا دنع ةملكلا هذه اوصخ مهنكلو «ىزاجحو

 .ةفوذحملا ءايلا هذه نع اًضوع هلوأ
 :تيبلا اذه لبقو

 ماشه نع بَقن توملا تيأر ىنإ ركب اي حبطصأ ىنعدف

 .ةماهت نم لجرلا معن وهو «هريغ ىلإ هنع دحي ملف اًماشه راتخا توملا نأ .: ىنعملا

 بئاغلا ريمضو وه هريدقت اًراوج رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف «هريخت» :بارعإلا
 ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف «لدعي» ةمزاج ةيفان مل «ةفطاع ءافلا «خلف» هب لوعفم

 ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم «هاوس» وه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا همزج
 ءاشنإل ضام لعف .معن «ةفطاع ءافلا «معنف» هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو فلألا ىلع
 معن لعافل زييمت «لجر» دئار رج فرح «نم» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «ءرملا» حدملا

 تعن ؛ماهت» دئازلا رجلا فرخ ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم

 . لجرل
 نع لوحم ريغ ناك امل هنكل «ىنعملا ىف لعاف وهو زييمت هنإف «لجر» ىف :دهاشلا

 .«نمب» هرج هيف زاج لعافلا
 اخ ماشه نبا و065 ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ١/ 7١506. ىنومشألا

 فرض



 لب هقالطإ ىلع سيل 27(نمب) نيعونلا نيذه ريغ رج هتراجإ نأ :ثلاثلا
 #9 انويع ضرألا انرجفو 8 :وحن لعفلا نم 2')(الوقئم) ناك ام كلذ نم ىنثتسي

 . 40( نمي هرج زوجي الف)

 :تلق

 نإف ءايحالطصا ازييمت قبي مل عمج ىتم ددعلا زييمت نأل دري الف لوألا امأ

 .دارفإلا هطرش

 نأل 0*2حراشلا ء ءانثتسا ةحص ملسن الو ؛هقالطإ ىلع وهف :ىناثلا امأو

 زييمت ال درفم زييمت «ىماهت لجر نم ءرملا معنو» «اّسراف هرد هللا :وحن ىف زييمتلا

 .©!(ةلمج زييف الإ نوكي ال لعافلا نع لوقتلاو) ةلمج

 ىف هنأل «اهجو ©0(هب) نسحأ ديز» :وحن ىف نمب رجلا زاوج حراشلا مزليو

 .هعنم ىلع فنصملا ريغ صن دقو . بجعت

 لوقنملا تبشي ال نمن فنصملا لعل :لاقي الو «هدورو رهاظلاف :ثلاشلا امأو

 .(0ليهستلا حرش ىف هتبثأ فنصملا نإف «نيبولشلاك لوعفملا ©0(نع)

 م نق )1١(

 .(الوعفم) ج ىفو ب أ (؟)

 كلذل نيبم اًنويعو ةمهبم ضرألا ىلإ انرجف ةبسن  رمقلا ةروسم نم ١7 ةيآلا نم ()
 ش .ضرألا نويع انرجف :لصألاو «ماهبإلا

 جا أ (5)

 ١56: ص حراشلا لاق (5)

 ىف لعافلاو ددعلا زييمت الإ ةرهاظ نمب رجي نأ زييمتلا ىلع بصني ام لك ىف روجي)
 .هنم ءىش ىف نمي هرج زوجي الف «الجر رشع دحأ» :وحن ددعلا زييمت امأ «ىنعملا

 نمب هرج زوجي الف «اهجو نسح وه»و «اًسفن ديز باط» :وحن ىنعملا ىف لعافلا امأو

 .(«سراق نم هرد هّلل» :لوقت 5 ههبش وأ بجعت ىف الإ

 .ج أ (90)

 .با(0)

 .(نم) ب ىفو ج أ (84)

 اج «عمهلا ىف ىطويسلا لاق .كلام نباو روفصع نبا لوعفملا نم لوقنملا تبثأ ىذلا ١)

 نويع انرجفو :لصألاو .«اًنويع ضرألا انرجفو# :وحن لوعفملا نم ةراتو) ص

 1 3 .كلام نباو روفصع نبا لاق هبو نيرخأتملا بهذم اذه ءضرألا

 فرغ



 ؟زييمتلا ىلع ةلخادلا «نم» ىنعم.ام :تلق نإف

 (1) رضيعبتلل ىه :تلق

 «هيوبيس دنع ةدئاز اههبشأ امو ريداقملا دعب نوكت نأ روجي :نيبولشلا لاقو

 ام  نييوحنلا بهذم نم روهشملا نأ الإ) :لاق «2؟لجر نم ىنءاج ام) تديز امك

 . '"2(بجاولا ريغ ىف الإ دازت ال اهنأ - شفخالا ادع

 فيطع هنأ - ةدايزلا ىنعي كلذ ةحص ىلع لديو :(29فاشترالا ىف لاق

 :ةئيطحلا لاق (؟)اًبصن اهعضوم ىلع

 هر 27 0 1 0 ها
 (*)ابقتنمو ام ماوق نم هنسح اي ةنوآ نابكرلاب ةمامأ تّفاط

 ٠ ٠ :لاق

 .اًقبس (رْزَت فيرصتلا وذ لعفلاو 2 اًقلطم ٌمدق زييمتلا لماعو

 لعافلا نم الوقنم هنوك تباثلا امنإو ,نويوحنلا هركذي مل مسقلا اذه :ىدنمآلا لاقو -
 2  .هلعاف مسي مل ىذلا لوعفملا وأ

 تبثي ملو ٠ ءزييمتلا ال ةردقملا لاحلا ىلع بصن ةيآلا ىف اًنويع :نيبولشلا لاقو

 .(... هب لاقي الأ ىغبنيف .لوعفملا نم الوقنم زييمتلا

 .(بجوملا) ج ىفو - ب لك (9 .روفصضع نبا هححصو )١(

 .7580 ١/ ىنومشألا عجار (4) .7894 ص نايحخ .ىبأل .برضلا فاشترا (”)
 .رعاشلا ىسبعلا ةئيطحلا بقل لورج :يىرهوجلا لاق - لورج همساو  ةئيطحلا :هلئاق (6)

 . طيسبلا نم ةيئاب ةديصق لوأ وهو

 ةزمهلا مضب  («ةمامأ» «مونلا ىف هئيجم وهو «لايفلا فيط نم «تفاط» :حرشلا

 رفسلا قلبا باحصأ :بكرلاو «ءبكار عمج ؛نابكرلا» ةأرما مسا ميلا فيفختو
 :ىرهوجلا لاق «ةراتو ةرم :ىأ دملاب «ةنوأا» ءاهقوف امف ةرشعلا مهو ,«باودلا نود

 وهو لجرلا ماوق نم فاقلا رسكب «ماوق» ةنمزأو نامز لثم هعمج :ةنوآلاو «نيحلا :ناوألا

 . باقنلا عضوم - فاقلا حتفب  «بقتنملا» .هلوط نسححو هتماق

 .اهنم كلذ نسحأ ام ديري ءاهبقتنم نسح ايو اهماوق نسح اي :ىنعملا

 ةمضلاب عوفرم فاط لعاف «ةمامأ» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تفاط» :بارعإلا

 ةمالعو فاطب بوصنم نامز فرظ «ةنوآ» فاطب قلعتم رورجمو راج «نابكرلاب» ةرهاظلا
 فاضم وهو ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ىدانم «هنسح» ءادن فرح «اي) ةرهاظلا ةحتفلا هبصن

 . ةردقم ةحتفب بوصنم زييمت «مارق» دئاز رج فرح «نم» هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو

 فوطعم اًبقتتمو ةفطاع واولا «اًبقتنمو» دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم

 - . ماوق ىلع
 / همس
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 فنصملا لاق هيلع زييمتلا زجي حي مل اًقرصتم العف نكي مل نإ زييمتلا لماع

 . عامجإب

 :هلوق امأو

 ل أ

 0 «1)اهّلثم (راَث رب مل انرانو

 نإو .ناث لوعفم : ارانو «ةيملع ةيؤرلا نأ ىلع : : مهضعب هلوأتو «ةرورضف

 هميدقت عنم ىلإ نييفوكلاو نييرصبلا رثكأو ءارفلاو هيوبيس بهذف اًقرصتم العف ناك

 . (؟9ةللع هميدقت عنمل اوركذو هيلع

 ٠:فطع اذهلو ؟بجاولا مالكلا ىف ةدئازلا «نمب» رج ثيح «ماوق نم» ىف :دهاشلا -

 ) هي دهشتساو) :558 ص ١ ج بدألا ةنازخ ىف ىدادخبلا لاقو .بصنلاب اهعضوم ىلع

 ىلع بوصنملا فطع حص اذهلو ؛ةدئاز زييمتلا ىف «نم» نأ ىلع ةيفلألا حرش ىف ىدارملا

 ش . (اًبقتنمو اًماوق اهنسح اي :ىأ ءاهرورجم
 ةنازخ ىف ركذو .750 ١/ ىنومشألاو «ىبودنسلا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ,6058 ص ١ ج بدأآلا

 )١( لئاق ىلع هل رثعأ ملف تثحب هو هاف ملعي مل زجر او رينو صل لق اتي ردص اذه -
 رم رص ع تع

 دعم كاذ تملع دق : :هزجعو

 :لوقي هيوبيس ناكو  ناندع نب دعم برعلا وبأ وهو ل -؛دعم» :محرشلا

 | .هيف فلوخ دقو مالكلا ىف لعفمت ةلقل ددعمت هلو ٠ «ةملكلا سفن نم ميمل
 «مل» هيلإ فاضم ملكتملا ريمضو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم ران «انران» : بارعإلا

 فذح همزج ةمالعو ملب موزجم لوهجملل ىنبم عراضم لعف «ري» بلقو مزجو ىفن فرح
 فرح ؛دق» هيلإ فاضم ةبئاغلا ريمضو ءري لعاف بئان «اهلثم» اهلثمل زييمت «اران» فلألا

 فرح فاكلاو ملعل هب لؤعفم ةراشإ مسا «كاذ» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تملع» قيقحت

 . هيلإ فاضم ةبئاغلا ريمضو دعمل ديكوت «اهلك» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «دعم» باطخ
 «درفم زبيمت هنأل اهلثم وهو دماحلا مسالا هلماع ىلع مدقت زييمت هنإف «(ران» ىف :دهاشلا

 هلماع ىلع زبيمتلا ميدقت راوج ىلع هيف ليلد ال اذه نإ لاقي دقو «ةرورضلاب صاخ وهو

 «اهلثم» ذئنيح نوكيف بلقلا ةيؤر نم ةيؤرلا نوكت نأ راوجل كلذو ءادماج اًمسا ناك اذإ

 . ىنيعلا ه ١ .اًيناث الوعفم (رانو «لعافلا نع بان لوأ الوعفم

 ىنومشألاو ءدوادو ١45« نص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
5.523/0. : 

 ىف تعنلاك هنال ءاّقلطم هلماع ىلع هميدقت روجي ال زييمتلا نإ :روهمجلاو هيوبيس لاق (؟)

 زييمتلا ىف بلاغلاف اًضيأو .ههبشأ ام كلذكف هلماع ىلع مدقتي ال تعنلاو «حاضيإلا

 بوجو نم هقحتسي ناك امع ريشي الف لصالا ىف العاق نوكب نأ فرصتم لمني بوصتلا

 .فرصتب + ١/- دلاخ خيشلا حي درصت ها . ريخأتلا

 )0 فرك
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 دورول فنصملا مهقفاوو 00)21(كلذ) زاوج ىلإ دربملاو ىمرجلاو ىئاسكلا بهذو

 :هلوقك ")هب عامسلا

 (9(راهج ىداني نوثملا ىعادو ىلا ليب بيطت اًسفنأ

 (؛) ىخأ تايبأو

 . هيلع ساقي الف ليلق هنأ (اَقبس (رزن) :هلوق رهاظ :تلق نإف

 اج ل 0)

 «تالضفلا رئاسو هب لوعفملاك - بوصنم وهو - زييمتلا نإف سايقلا امأو) .اًمضيأ سايقلاو (؟)
 ١/ دلاخ خيشلا حيرصت ءه ا (اًرصتم الصف ناك اذإ لماعلا ىلع نهميدقت زوجي نهلكو

 ملو .ئبط نم لجرل دهاشلا اذه اوبسن :ليقو «هلئاقل ىنيعلا ضرعم مل تيل اذه (؟)

 . براقتملا نم وهو . هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحب .هومسي

 هلاني ءىشلا لان» ردصم لينو ءلومأملا كاردإ «ىنملا لين» نئمطت :ىأ «بيطت» : حرشلا
 مسا  نوكسف مضب - ةينملاو «ةينم عمسج  .ميملا مضب «ىنملاو» هيلع لصح اذإ «الانمو الين

 ةدحاو نوكتو ثنؤم :نونملا :ءارفلا لاق .توملا «نونملا» هيف بغريو ناسنإلا هانمتي الل

 .اعمجو
 ؟(ًديكأ اهبلطي توملاو «هانمتت امب رفلغلا سفن ذلتست فيك :ىنعملا
 وهو لماعلا ىلع مدقت زييمت اسفن ىخيبوت ماهفتسا فرح ةزمهلا «اسفنأ» : بارعإلا

 هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف:«بيطت» بيطت :هلوق

 «ىنملا» بيطت هلوقب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رورجم لين ءرج فرح ءابلا «لينب» تنأ
 «نونملا» ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أآدتبم ىعاد «لاحلل واولا «ىعادو» هيلإ فاضم

 رتتسم ريمض لعافلاو ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف «ىداني» هيلإ فاضم

 هلصأو ىداني هلماع قلطم لوعفم «ًاراهجل أدتبملا ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو وه هريدقت

 . اراهج ءادن ىداني :ريدقتلاو فوذحم ردصمل ةفص

 هنأل «بيطت١ وهو هلماع ىلع مدق دقو زييمتلا ىلع بصن هنإف «اًسفن» ىف :دهاشلا

 .هعبت نمو ىئاسكلا دنع سايق عضومو روهمجلاو هيوبيس دنع ردان اذهو .فرصتم لعف

 ينومشألاو 8١« ص ىدوكملاو ءدوادو «ىبودنسلا : ةيفلآلا حارش نم هركذ :هعضاوم

 / بيبللا ىنغم ىف هركذ اًضيأو 65 / ماشه نب ءآو ٠ صض ىطويسلاو لا
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 :ىدعسلا لبخملا ليقو «ءنادمه ىشعأ ليقو ءنونجملا لوق اهنم (5)

 بيطت قارفلاب اسفن ناك امو ١ اهبيبح قارفلاب ىليل رجهتأ
 :رخآلا لوقو

 العتشا ىسأر اًبيشو تيوعرا امو المالا ىداعبإ ىف ىمزح تعيض

 ىرخأ



 نمل افافو سيقم هدنع وه لب )هيلع ساقي الأ هتلق نم مزلي ال) :تلق

 1 .اوركذ

 ىلع سيل «فرصتملا لعفلا قبسي دق زييمتلا نأ نم هركذ ام ©"7(نا)هيلع درو
 :وحن ىف «ىفك» وهو ؛عامجإب زييمتلا هقبسي الو فرصتم لعف انل ذإ «هقالطإ

 العنف ناك نإو «ىفك» ىلع ؛(رصان» ميدقت زوجي الف) «(رصان )(ديزب) ىفك»

 ىفك» :كلوق ىنعمف ,بجعتلا لعف وهو ,فرصتم ريغ لعف ىنعمب هنال ءاقرصتم
 .ةلمجلا مامت نع بصتنتم فنصملا دنع وهو 220.240(الجر هرصنأ ام «(رصان ديزب

 .ج الأ )١(

 .(ناي) ب ىفو  ج أ (؟)

 .(كبرب) ج ىفو ب أ (7)

 ريخأتلا نم قباسلا ضرغلاب لخم زيبمتلا ميدقت نأ :هريغو اذهف «هيوبيس عم قحلاو (5)

 ١554 /؟ ىنيمامدلا نع نابص ه ١ ةرورض هريغو تيبلاو تالضفلا نم هريغ فالخب

 . فرصتب

 افخم



 رجلا فورح
 :لاق

 ىلع نع ىف ادع اشاح الخ ىتح - ىلإ نم ىهو رجلا فورح كاه
 ىتمو لمعلو ابلاو فاكلاو اتو واو ئَك ماللا بر لنم ذم

 الإ «ىنأي ليصفت اهنم لكلو مسالا رج ىف ةكرتشم اًقرح نورسشع هذه
 .ءانثتسالا ىف مدقت اهمكح نإف ««ادعو ءاشاحو ءالخ»

 .نهب رجلا ةبارغل ««ىتمو «لعلو «ىك» ءألإو
 :ءايشأ ةثالث رجتف «ىك» امأ

 ؟هميك ءىشلا ("0(ةهّلع) نع لاؤسلا ىف 270مهلوقك) ةيماهفتسالا «ام» :لوألا
 . ؟همل ىنعمب

 دحأ ىف ©29(لعفت ىك تئج) :وحن ىف اهتلص عم ةيردصملا «نأ» :ىناثلا
 . ©نيهجولا

 :هلوق ىف اهتلص عم ةيردصملا «ام» :7*2ثلاثلا
 ا كو اش عثر

 عقنيو رضي اَميك ىتفلا داري ما ع ع ع

 .ج ل1 (9) .ج لأ )١(

 .اعدختو رغت نأ ىك :كلوقك .هلوقب لثم ب ىفو  ج ءأ (©)
 ردصم ليوأت ىف لعفلاو نإف ءاهدعب نأ تردق اذإ) :787 ص ؟ج ىنومشألا لاق (:)

 0 :هلوقك ةرورضلا ىف اهروهظ اهدعب نأ ىلع لديو اهب رورجم
 اعدختو رغت نأ اميك كناسل احنام تحبصأ سانلا لكأ تلاقف

 وحن .اهعم اهروهظ ةرثك ليلدب .لاهلبق ماللا ردقتف «ةيردصم ىك١ ردقت نأ ىلواألاو

 .ه ا «اوسأت اليكل»

 «ام» ىناثلا ىفو هج أ بيرت «ةيردصملا «ام» ثلاثلاو ءةيردصملا «نأ» : ىناثلا لعج )2(

 .«نأ» كثلاثلاو

 ءميطخلا نب سيق هلئاق نأ حصالاو .ىدعجلا ليقو «ىنايبذلا ةغبانلا وه :هلئاق نإ ليق )0(
 . هتسامحح ىف ىرتحبلا هركذ اذك

070 



 رخآلا ةحوتفمو (1)(هتقوذحمو لوألا) ةتباث ليقع ةغل ىف رجتف «لعل» امأو

 . (0اهب رجلا ركنأ نمل اًهالمخ (0هتر >» (0(و)

 اهجرخأ» مهمالك نمو 227نم ىنعمب «ليذه ةغل ىف 229(رجتتف) «ىتم» امأو
 .همك نم ىأ (همُك ىتم

 ليوطلا نم وهو - اَمّنِإَف رضف ْعَفْنَت مل تنأ اذإ :تيبلا ردصو
 ال ءرملا نإف «ءاذيإلا بجوتسي نم رضف عفنلا قحتسي نم عفن عطتست مل اذإ : ىنعملا

 .نيذه دحأ الإ هنم دصقي

 روكذملا هرسفي فوذحم لعفل لعاف «تنأ» نامزلا نم لبقتسي امل فرظ ءاذإ» :بارعإلا

 نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف «عفنت» بلقو مزجو ىفن فرح «مل» هدعب
 رمأ لعف رض ءاذإ باوج ىف ةعقاو ءافلا «رضف» تنأ هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض هلعافو
 ءافلا «امنإف» فيفختللو نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل رسكلاب كرحو نوكسلا ىلع ىنبم
 ةمضلاب عوفرم لوهجملل ىنبم عراضم لعف «داري» رصحلا ىلع لاد فرح امنإ ليلعتلل

 ليلعت فرح :ىك «اميك» فلألا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم داري لعاف بئان «ىتفلا» ةرهاظلا

 رتتسم ريمض هلعافو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «رضي» ىردصم فرح ام ءرجو
 هلعافو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف عفني «ةفطاع واولا «عفنيو» وه هريدقت اًراوج

 .وه هريدقت رئتسم ريمض
 ىهو «شفخألا جيرخت وهو ءردان وهو «ىك» ىلع ةيردصملا «ام» لوخد ىف :دهاشلا

 ىلع ردصملاب لوؤم لعفلاو ؛عراضملا لعفلا ىف بصنلا لمع نع ىكل ةفاك هريغ دنع
 .ىناثلا ىلع «ىك» ةطساوبو «ىلوألا ىلع «ام» ةطساوب نيلوقلا

 2١١١ /؟ ماشه نباو 2147 ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .ىبودنسلاو «دوادو 8١« ص ىدوكملاو 2787 /” ىنومشألاو

 .«وأ» ب ىفو -ج ءأ(9؟)  .(هفوذحمو ىلوألا ماللا» ب ىفو - ج )١(1.

 /" نابص «لعل» تاغل ةيقب نم اهريغ ىف زوجي الو اهيف رجلا زوجي تاغل عبرأ هذهف (5)
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 .بيرق كنم راوغملا ىبأ لعل :رعاشلا لوق رجلا لاثمو

 ىبال هلعل لصألا نأ ىلع تيبلا لوأتو ىسرافلا مهنم) :عماوهلا عمه ىف ىطويسلا لاق (5)
 اًفيفخت ةيناثلا لعل مالو ءنأبشلا ريمضو بيرق فوصوم فذحف .بيرق هباوج راوغملا

 اذهو «ديزل لاملا» ةغل ىلع وهف حتف نمو ةروسكم تناك مث نمو .رحلا مال ىف مغدأو

 لاق امك ةفلكتلا مدعل رجلا ىلإ ليمأو «77 /7 ه ا (ةمئألا لقنب دودرم ريثك فلكت

 . ىطويسلا
 .ج لأ (6)

 . ةيئادتبالا ىأ (5)

 حجر



 : هيمتق

 اذإ عطقلا ةزمهو ماهفتسالا ةزرمهو « هيبنتلا عاهة رجلا فورح نم مهضعب دع

 .©3)هسقلا ىف رجلا فورح نم اضوع تلعج

 شفخألل اًقالخ «ءضوعلاب ضيوعتلا ىف رجلا ىف سيلو 7)2ليهستلا ىف لاق

 .كلذ ىف

 ىف اهلعجو هللا م (©)وحن مسقلا ىف (؟7(ةثلثم) ميملا اهنم مهضعب ("”(دعو)

 . «نمأأ) ةيقب ليهستلا

 كلذ معز نمل اًمالمخ «نم» اهلصأ الو ءواولا نم الدب "2تسيلو :لاق

 (*#8صانم نيح تالو# ءىرقو «نامزلا رجت ©0(دق) «تال» نأ ءارفلا ©"”(ركذو)

 ا ش ش ٠ .رجلاب
 (١)يسا اهنأ حيحصلاو (نم» ىتعمب رج فرح (هْلْبا نأ شفخألا معزو

 كالول :وحن لضتم ريمض اهيلو اذإ رج فرح «الول» نأ ىلإ (١١)هيوبيس بهذو

 :2370(ءالولو) ىالولو

 )١( /"؟ ىنومشالا عجار 780.

 ..مسقلا - ١9١ ص ليهستلا (7)
 .(هدعو) ب ىفو ج ل ()

 ب ءأ (52)

 .ج ىف طقس وحنو «هللا ام وحن» أ! ىفو ءب (0)

 (تسيلو ةثلثم مو هيف لاق) ب ىفو .ج ءآ ()
 .(بهذ) ب ىفو  ج أ (0

 1 .ج أ(

 . ص ةروس نم 7 ةيآلا نم (4)

 )٠١( ص ؟ج نابص .فيك ىنعمب وأ لعف مسا وأ ردصم ىأ ١6 .

 )١١( ج :هيوبيس لاق ١ رج هيف مسالا ترمضأا اذإ ىالولو كالول كلذو) 788 ص ..(.

 )١90( .ج

 ,و”23ْ



 ريمض ريعتسا عضوملا عوفرم اهدعب ريمضلا نأ «نييفوكلاو شفخألا بهذمو

 .©0عفرلل رجلا

 :لاق مث

 0202 2 2 7 هع ىو
 اتلاو برو واولاو فاكلاو ىتحو ذم ذنم صصخا رهاظلاب

 .رمضملاو رهاظلا رجي عونو ىطقف رهاظلا رجي عون :ناعون رحلا فورح

 . ىتمو ىكو لعلو «تيبلا اذه ىف ةروكذملا فرحألا وه :لوألاف

 .اهادع ام : ىناثلاو

 نامزلا الإ نارجي ال ذنمو ذم نأ :ىنعي) .اّنقو ذنمو ذمب صصخاو :هلوقو
 .((امهيلع مالكلا ىتايسو

 هاع#ه و

 .اركنم بربو :هلوقو

 .ريمضلا ىلع اهلوخد ىتأيسو ةركن الإ رجت ال «بُر». نأ ىنعي
 :دشنأو «لأب فرعملا رهت نأ مهضعب زاجأو

 مما م د لماجلا امبر

 . هتفصو لماحلا ضفخب

 دري مل دساف بيكرتلا اذه نأ دربملا معزو :ليهستلا نع القن 708 /7” ىنومشألا لاق )١(

 :هلوقك مهنم كلذ توبثب جوجحم وهو برعلا ناسل ىلع

 ىوهنم قينلا ةلق نم همارجأب ىوه امك تحط ىالول نطوم مكو :هلوقو

 .ج لأ (9)

 : همامتو دايإ نم ىصفأ نب درب ىنب دحأ ىدايإلا داؤد وبأ هلئاق تيب نم ءزج ()

 اهلا نهب جيجاتعو 0١١ مهيف ....
 . فيفخلا نم وهو
 نم عيطقلا ليقو ءهظفل نم هل دحاو ال لبإلل عمج مسا - ميجلاب  «؟لماجلا» :حرشلا

 «جيجانع» ةينقلل دعملا  ةددشملا ءابلاو ةزمهلا حتفو ميملا مضب «لبؤملا» اهيعار عم لبإلا

 رهم عمج - ميملا رسكب «راهملا» قانعألا ةليوطلا ليخلا ىهو  روفصع ةنزب - جوجنع عمج
 - .ةرهم ىثنألاو سرفلا دلو وهو



 «لآ» ةدايز ىلع لمح ةياورلا تحص نإف

 (17همأ برو» «هيخخأ برو «هيبأ بر» ذشو

 لك بسنو «ريثكتلل :ليقو «ليلقتلل :ليقف «بر» ىنعم ىف فلتخاو

 .هيوبيس ىلإ ")امهنم

 * ريثكتل الو ليلقتل عضوي مل تاثإ فرع ل ليقو امها ذوكت :ليقو

 .0(2ه .ردان اهب ليلقتللو :ليهستلا ىفو

 .(برو هلل ءاَملاو) :هلوقو

 . 04 أنفت هللات) : :وحن هللا مساب ة ةصتخم ءاتلا نأ

 لبإلا نم هدنع ام نسحأب هعم نم ىلع لخبي ال هنأو مركلاب هسفن فصي :ىنعملا -

 .دالوأ اهنيب ىتلا دايجلا ليخلاو ةينقلل ةذختملا

 ةمضلاب عوفرم أدتبم «لماجلا» ةفاك ةدئار :ام ءرجو ليلقت فرح بر «امبر» :بارعإلا
 ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «مهيف» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ةفص «لبؤملا» ةرهاظلا
 لدي فوذحم هربخو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم آدتيم جيجانع «ةفطاع واولا «جيجانعو» أدتبملا

 ريمضلاو مدقم ربخ فوذحمب قلعتم فرظ «نهنيبال مهيف ف جيجانعو :ريدقتلاو هلبق ام ىلع

 ىف ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلاو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم رخؤم دتيم ةراهملا» هيلإ فاضم
 .ةركنلاب ءادتبالا تغوس ىتلا ىهو «جيجانع» هلوقل ةفص عفر لحم

 وهو ةيمسالا ةلمجلا ىلع امب ةفوفكملا بر تلخد ثيح مهيف «لماجلا امبر» ىف :دهاشلا
 .ردان

 ىنعم ىلع ًرورجم اًمسا «ام» ردقت نأ بجي :ىلع وبأ لاق اذه لجالو :ىنيعلا لاق
 لماجلا وه ءىش بر :ريدقتلاو ءامل ةفص ةلمجلا نوكتو فوذحم ادتبلل ربخ لماجلاو ءىش
 .ليؤملا

 نباو ء١15 /؟ ماشه نباو ء167١ ص مظانلا نبا ةيفلآلا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .75 /7 هعمه ىفو / ص ىطويسلاو دوادو 748 /7 ىنومشالاو 76 /1 ليقع
 )١( «همأ دجو») ج ىفو ةهمأ دحاو» ب أ ىفو «مالكلا ميقتسي اذهب .

  (00ىف «امهنم دحاو لك» --

 .(اهل) ب ءأ ىفو  ج (5

 ١ .(وه) ج ىفو - ب لق(

 . (ريثكت) ج أ ىفو - ب (0)

 1 ص ليهستلا ن0

5-5 

<4 

 .فسوي ةروس نم م6 ةيآلا نم (10)



 :اًضيأ اولاقو «ةبعكلا برت» :اولاق برلا ىلع اهلوخد شفخألا ىكحو
 .ذاش وهو «كتايحتو» «نمحرلات»

 .مسقلا واو نم لدب اهنإ اولاقو

 :هلوقو

 ن6 دب هع . هلم
 1 7 3 2 + + + + 3 ررد ىتف ةبر وحن نم اوور امو

 لوق هلنمو . ليلق هنأو «رمضملا ىلع بر لوخد درو دق هنأ ىلإ (17(هي) راشأ

 رعاشلا

 (؟)هبَطَع نم تذقنأ اًبطع هبرو 000 هوه سم اج و. لك ص مر وهع 1

 .ذاش وهو نم ةين ىلع رجلاب «بطع هبرو» ىورو

 (؟9(هيلع) سيقم "0حيصف) هنأ ىلع كلذ نويوحنلا دروأ امنإ :تلق نإف

 ؟«رزن» لاق فيكف

 . طيسبلا نم وهو .هلئاق ىلإ هزعي ملو بلعث هدشنأ :ىنيعلا لاق (1) .ج ءأ(١)

 ش همّظعأ عدص اًكيشو تبأر هاو :هردصو
 تبعشو تحلصأ «تبار» .طوقسلاب مهو فعض اذإ طئاحلا اهو نم «هاو» : حرشلا

 وه ءاًيطع» قشلا :عدصلا «همظعأ عدص» اعيرس - نيشلا رسكو واولا حتنفب  «اكيشو»

 ىلع ردصم «هبطع نم» اًكلاه ىأ نيعلا رسكو ءافلا حتفب  لعف نرو ىلع ةهبشم ةفص

 ٠ .نيتحتفب لعف نزو
 تشرو هرسك تربجف طوقسلاو كالهلا ىلع فرشأ فيعض صخش بر : ىنعملا

 عفر لحم ىف ةلمجلاو لعافو لعف «تبأر» أادتبم بر ريدقت ىلع وه «هاو» :بارعإلا

 بوصنم تبأرل لوعفم «عدص» اًكيشو اًبأر تبأر :ىأ «تبأرل قلطم لوعفم «اًككيشو» ربخ
 ىف ريمضلاو دئازلاب هيبش رج فرح بر «هبرو» هيلإ فاضم «همظعأ» ةرهاظلا ةحتفلاب
 «تذقنأ» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم زييمت «اًبطع» ءادتبالاب عفر لحم هلو ءبرل رج لحم
 راج «هبطع نم» برب رورجم وه ىذلا أدتبمللا ربخخ عفر لحم ىف ةلمجلاو لعافو لعف
 ش .ذقنأب قلعتم رورجمو

 .ذاش وهو ريمضلا «بر» ترج ثيح ةاًبطع هبرو» ىف :دهاشلا

 .4 /؟ ليقع نباو 2١58 ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .ىبودتسلا دوادو «508 /7 ىنومشألاو

 .ج (8) .(حيحص) ب ىفو اج ل 65
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 :ةيفاكلا ىف هلوق هيدؤيو ءرهاظلا ىلإ ةبسنلاب ليلق هنأ دارأ هلعل :تلق

 سيلم نع دحو تئش نإ هيلع سقو ردنتسا ابطع هيرو

 .هيلع سقو )١( لاقف

 :ناهيبنت

 هريكذتو هدارفإ مزلي برب رورجملا ريمضلا نأ .نييرصبلا بهذم :لوألا

 .اضيأ هتقباطم نويفوكلا ىكحو ««؟)(دارملل) زييمتلا ةقباطمب .ءانغتسا

 بهذ هيلإو «ةفرعم :ليقف «برب رورجملا ريمضلا ىف فلتخا : ىناثلا

 .روفصع نباو ىرشخمزلا هراتخاو «ةركن :ليقو :ريثكو ىسرافلا

 .اهَك اذك :هلوقو

 :زجارلا لوقك اليلق بئاغلا ريمض ربت دق فاكلا نأ ىلإ هب راشأ
 «”ابرْقأ وأ اهك لاعوأ مأو 0 .............

 مجم 070 .ب(١)
 دايصلا ىأرف ءاملا دورو اودارأ نيح هنتأو شحولا رامح فصي . جاجعلا : هلئاق تيب ّرجبع (7)

 .ةسدسم ةزجرم ةديصق نم تيبلاو نهب برهف
 ابنك الامش تاباّنْذلا ىلتخ :هردصو
 :ىنومشالا ةياورو - تابانذلا ىحن :ىورتو

 ابكني نأ ام ريغ نيميلا تاذ ابرقأ وأ اهك لاعوآ مأو

 «ليسلا هيلإ ىهتتب ىداولا رخآ ىه «ةبانذ عمج  لاذلا حتفب  «تابانذلا» :حرشلا

 ىه ةزمهلا حتفب هب «لاعوأ مأ) ابرق :ىأ - ءاتلاو فاكلا حتفب «ابثك» هنيعب ناكم مسا : ليقو

 . ميت ىنب رايد ىف ةبضه

 اًبيرق هلامش بناج ىف هقيرط نع - ىشحولا رامحلا ىأ  تابانذلا لعج هنأ : ىتعملا

 .برقأ وأ برقلا ىف تابانذلا لثم هنيمي بناج ىف لاعوأ مآ لعجو ءهنم
 ءالامش» لوأ لوعفم «تابانذلا» رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف «ىلخ» :بارعإلا

 فطعلابيف بصتنلا امأف « عفرلابو بصنلاب ىوري «لاعوأ مأو» لامشل ةفص «ابثتك» ناث لوعفم

 «ىناثلا لوعفملا عضوم ىف وه بصنلا ةياور ىلع «اهك» ءادتبالابف عفرلا امآو تايانذلا ىلع

 ريمضلا ىلع فوطعم ءايرقأ» ةفطاع «وأ) أدتبملا ربخ فوذحمب قلعتم عفرلا ةياور ىلعو

 .راجلا ةداعإ ريغ نم فاكلاب رورجلل
 - .ليلق وهو ريمضلا ىلع هيبشتلا فاك تلخد ثيح «اهك» ىف :دهاشلا

 ,”25 



 . © )(رئارضلا نم اذهو) «اهك» :هلوقب راشأ 230(هيلإو)

 انأ» نسحلا لوق ىف بطاخملاو ؛ملكتملا ىريمض ىلع فاكلا لوخد ذش دقو
 . 20 يىك تنأو كك

 (4)ىك نكت مل ترمَش برحلا اذإو :رعاشلا لوقو
 .22)ةروسكم «ىك١ ىف فاكلاو

 نبا 4 / ماشه نبا 2١4/8 ص مظانلا نبا : ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم -

 ٠145 مقر دهاشلاو «ىبودنسلا ١ ص ىدوكملاو ,787 /7؟ ىنومشألاو 4 /؟ ليقع

 .7597 ص ١ ج هيوبيسو .بدألا ةنازخ نم

(1)1. ْ 

 نم اذه نأ ىلإ اهك) ج ىفو (رئارضلا نم هريغ دنع وهو ةلقلا ىلإ اذك) ب ىفو ءأ (0)
 . (رئامضلا

 تنأو كلثم انأو :بسانملاو - خسنلاب اذك) ىلثمك تنأو كلثمك انأ ىنعي :ىنيعلا لاق (©)

 .755 /*” هيلإ تفتلي ال ذوذش ةعسلا لاح ىف اذه لامعتساو (شماه ححصم .ها ىلثم

 نم انأ هعمسأ ملو انباحصأ ضعب هيندشنأ :لاقو ءارفلا هدشنأ :ىنيعلا لاق . تيب ردص (5)

 .فيفخلا نم وهو .لئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو هلئاق مسا ركذي ملو ءبرعلا
 .... وعدت نيح ىنومشالا ةياورو لازن اهيف ةامكلا وعدت ثيح :هزجععو

 وهو ةاضقو ضاق لثم ماك عمج فاكلا مضب «ةامكلا» تضهن :ىأ (ترمش) :حرشلا

 ةملك «لازن» ةضيبلاو عردلاب اهرتس :ىأ .ءهسفن ىمك هنأل ءةحالس ىف ىمكتملا عاجشلا

 ظ .لزنا عضوم عضوت
 :هلوق هيلع لد فوذحم طرشلا لعفو طرشلل اذإ .فطعلل واولا «اذإو» :بارعإلا

 ترمش
 لعاف «برحلا» ةيلعفلا ةلمجلا ىلع لخدت ال اذإ نال ؛برحلا ترمش اذإ :ريدقتلاو

 «نيح» طرشلا باوج وهو ملب موزجم عراضم لعف «نكت» بلقو مزجو ىفن فرح «مل»
 قلعتم رورجمو راج «اهيف» لعاف ؛ةامكلا» عراضم لعف ؛وعدت» ةيفرظلا ىلع بوصنم
 .لازن :لوقت وعدت نيح .ريدقتلاو ءوعدت لوعفم هنأ ىلع بصنلا لحم ىف «لازن» وعدتب

 نكت مل ىنعم ىلع ملكتملا ريمض ىلع فاكلا لخخدأ ثيح «ىك نكت مل» ىف :دهاشلا

 .ةرورضلا ىف الإ لمعتسي ال ذاش اذهو .ىلثم تنأ

 .785 /؟ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 نع ىنيمامدلا ىف امك ملكتملا ءاي ةبسانمل فاكلا رسكب ىكو) ١154: /” نابصلا لاق (5)

 . (هيوبيس
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 » :مهلوقك (17(نيلصفنملا» بصنلاو عفرلا ىريمض ىلع اًضيأ تلخد دقو

 . «انأك تنأ (0(90لو) تنأك انأ

 :هلوقك بصتلاو)

 49 © كرمآ كايإك "سأي ملو
 .. 20 لصتملا بئاغلا ريمض ىلع اهلوخد نم لق ليهستلا ىف هلعجو

 .رظن هيفو :ليق

 .(الولو) ج ىفو - ب كك (50) .ج أ )١(

 .ب (9)

 ةلمكتو (هلئاق ىلع علطأ مل تيبلاو) بدألا ةنازخ ىف ىدادغبلا لاق . .تيب نم ءزج (8)

 : تيبلا

 0 "فيعض ُهَنإ كلريسأ ىف نسحأو لمجأف

 ىف لمجأو نسحأو# ىئاسكلا نع ماشهو ءارقلا هدأ :هيلامأ ىف نايح وبأ لاقو

 02 .؛كريسأ

 حتفب «نسحأو» ليمجلا لماع ىأ . ميما رسكو ةحوتفملا ةزمهلا عطقب «لمجاف» :حرشلا

 رسآ كاذو ريسأ وهف برض باب نم (رسأ هترسأو .نسحلا لعفا :ىأ .نيسلا رسكو ةزمهلا.

 كلثم رسآ ىنرسأي مل :ديري رسآي لعاف وهو
 رمأ لعف نسحأ «ةفطاع واولا ةنسحأو) ريمض هلعافو رمأ لعف «لمجأف) :بارعإلا

 فرح نإ «هنإ» هيلإ فاضم فاكلاو ىفب رورجم «كريسأ» رج فرح «ىف» ريمض هلعافو

 عوفرم نإ ربخ «فيعض» بصن لحم ىف مضلا ىلع ىنبم اهمسا ءاهلاو بصنو ديكوت

 ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف «رسآي» بلقو مزجو ىفن فرح «ملو» ةرهاظلا ةمضلاب
 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم رسأي لعاف «رسآ» نوكسلا همزج

 ىدادغبلا لاق لصفنملا ريمضلا ىلع فاكلا تلخد ثيح «كايإك» :هلوق :دهاشلا

 ريمض ةغيص عضو هنمو :رئارضلا باتك ىف روفصع نبا لاق) :ةنازخلا ىف 5/1/1
 فاكب ضفخ عضوم ىف لوهجملا لصفنملا عفرلا ريمض ةغيص لدب لصفتملا بصنلا

 «كايإ» ىلع ىضق امنإو ةرورضلل «تنأ» عضوم «كايإ)١ عضوف رسآ تناك :ديري . هيبشتلا

 نوكت نأ الإ رمضم ىلع مالكلا ةعس ىف لخدت ال فاكلا نال «تنأ» عضوم ىف اهنأب
 .ه ؛انأك تنأ الو تناك انأ ام» :مهلوق وحن لصفنم عفر ةغيص هتغيص

 .47 5 دهاشلا بدآلا ةنازخ ىف ىدادغيلا هركذ :هعضاوم

 كايإو تنأ ىلعو ليلق بئاغلا ريمض ىلع اهلوخدو) ١57: ص ليهستلا ىف لاق (5)
 .(لقأ اهتاوخأو



 .20(واسم) وهف رثكأ نكي مل نإ لب

 ؟(ىَتأ هوحنو) :هلوقب راشأ مالإ :تلق نإف

 1 :نيهجو لمتحي :تلق

 ريغ ىف ريمضلا ىلع فاكلا لوخد نم درو ام ىلإ راشأ نوكي نأ :امهدحأ

 :ىرفنشلا لوقك هيلإ راشملا تيبلا
 9لعفت َسْنإلا اهكام اسنإ كي نإو 2 اًقراط حربأل نج نم ناك نئل

 :هلوق ىف ةجح الو

 «”الظاح الإ نهكالو هك

 )١( ىنومشاألا عجار (ىواسم) ج ىفو (ىواستم) أ ىفو بس 381 .

  (2.ليوطلا نم .ةروهشملا هتديصق نم وهو .قارب همساو ءىدرألا ىرفنشلا : هاف

 : اليل مهاتأ اذإ هلهأ قرط نم «اًقراط» ةدشلا وهو حربلاب ءاج :ىأ «حربألا

 همساو طرشلا لعف صقان يضام لعف «ناك» ةيطرش نإو ديكأتلل ماللا «نثلا : باسل

 طرشلا باوج «حربألا ناك ربخ بصن لحم ىف رورجمو راج «نج نم» رتتسم ريمض

 ةرثكل فيفختلل نونلا تفذح نكي هلصأ «كي نإو» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم لاح «اًكراط»

 فاكلاو ةيفان ام «اهكام» كي ربخ «اّسنإ» هيف رتتسم ريمض همساو مالكلا ىف هلامعتسا
 ىف ةلمجلاو ريمض هلعافو عراضم لعف «لعفي» أدتبم «سنإلا» ريمضلا ىلع تلخد هيبشتلل

 .ذاش.وهو :ريمضلا ىلع فاكلا تلخد ثيح ةاهكام» ىف :دهاشلا

 عماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذ :هعضاوم "/ ٠١ ص ةيفلألل هحرش ىفو ١ل.

 ) )7ةسدسم ةرجرم ةديصق نم وهو هنتأو رام فصي جاجسعلا نب ةيؤر هلئاق تيب زجع

 .الئالح الو العب ىَرَت الو :هرلصو

 جيوزتلا نم عناملا «الظاح» ء.تاجوز :ةلمهملا ءاحلاب «الئالحا ءاجوز «العي» :حرشلا .

 ىلإ علطتي الو هبحاص ىلع هسفن سبحي نم تاجوزلاو جاوزألا نم ىرت ال :ىنعملا

 اذإ ةيلهاجلا ةداع تناك « هريغب جيوزتلا نع هاثنأ غنم نم الإ « .هنتأو شحولا رامحك هريغ

 .مهنذإب الإ مهريغب جوزتت نأ اهوعنم ةأرما اوقلط
 لوأ لوعفم «العي» هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف «ىرت» ةيفان «ال» :بارعإلا

 ىلع فوطعم «الئالح» ىفنلا ديكأتل :الو ةفطاع واولا «الو» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم
 نم لاح فوذحمب قلعتم «نهكالو» «العب» نم لاح فوذحمب قلعتم «هك# «العب» هلوق

 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ىرتل ناث لوعفم «الظاح» ةاغلم ءانثتسا ةادآ «الإ» «الئالح»
 .ذاش وهو «فاكلاب ريمضلا رج ثيح «نهكو هك١ ىف :دهاشلا 1

 ماشه نباو 218 ص مظانلا نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم / ١65 نباو

 /؟ ليقع  2٠١/؟ ىنومشالاو 75857.

 <,” 7قآ1/



 .وهك هلصأ.نوكي نأ ١2)(لامتحال) .لاصتالا ىلع

 فرحألا ضعب لوخد ©)(ردن) دق هنأ ىلإ راشأ نوكي نأ :ىناثلاو
 هيلع فاكلا لوخد («؟)(ردن) امك ريمضلا ىلع )(فاكلا ريغ) رهاظلاب ةصوصخملا
 :رعاشلا لوقك

 . ديزي ىبأ نبا اي َكاَنَح ىَتف ”سانأ ىَقلي ال هللاو الف

 .ةرورض نبيرصبلا دنع وهو

 :لاق مث

 ب ءءء 3 - .8
 0 نمب ةنكمألا ىف ىدتباو نيبو ضعب

 اذه ىف اهل ركذو نمب أدبف فورحلا هذه ()(ضعب) ىناسعم نايب ىف عرش
 :ناعم ةثالث تيبلا

 راوج اهتمالعو 204 هللاب انمآ لقي نم سانلا نمو ط :وحن ضيعبتلا :لوألا

 .(درو) ج ءب ىفو أ!( .(لمتحي هنأل) ب ىفو  ج .قك(١)
 .(درو) ب ىفو  ج . (8) 1 حج قلق 5

 رثعأ ملف تثحبو ءاهلئاق فرعي ال ىتلا دهاوشلا نم تيبلا اذه :نيدلا ىيحم خيشلا لاق )0(

 .رفاولا نم وهو «لئاق ىلع هل
 .؟ىقلي ال١ و لدب «ىفلي الو «ديزي ىبأ» لدب دايز ىبأ» ىورو
 هدجو :ىأ «بابلا ىدل اهديس ايفلأو# :ىلاعت لاق .؛دجي ال» ىفلي ال :حرشلا

 .ىقللا نم فاقلابو

 مسقم ةلالجلا ظفلو مسق فرح واولا «هللاو» ديكوتلل مسقلا لبق ةدئار ؛الف» : بارعإلا
 «ىفلي» ةيفان «ال» فوذحم رورجملاو راجلا هب قلعتي ىذلا مسقلا لعفو واولاب رورجم هب
 اهب رج لحم ىف ريمضلاو ةراج ىتح ؛كاتح» هب لوعفم «ىتف» لعاف «سانأ» عراضم لعف
 هيلإ فاضم «ىبأ» ىدانم «نبأ» ءادن فرح «اي» ىتفل ةفص فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو
 .هيلإ فاضم «ديزي)»

 .ردان وهو «ريمضلا ىلع ةراجلا «ىتح» تلخد ثيح ؛كاتح» ىف :دهاشلا
 ىدوكملاو 187 /7 ىنومشألاو .8 /7 ليقع نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .دوادو « 3 ص

 .ةرقبلا ةروس نم م ةيآلا نم (7) ب ءأ (1)
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 اهتمالعو 204 تناّثوألا نم سْجرلا اوِمَتِجاَفط :وحن «سنجلا نايب :ىناثلا
 .اهعضوم ىذلا عضو ةحص

 ىلإ ما رحلا دجسملا نم» : :وحن «قافتاب ناكملا ىف ةياغلا ءادتبا :ثلاثلا

 بهذو نييرصبلا دنع نامزلا ىف ةياغلا ءادتبال نوكت ("7(الو) )4 اصقألا دجسملا
 وهو وهو نامزلا ىف ةياغلا ءادتبال نوكت اهنأ ىلإ هيوتسرد نباو دربملاو نويفوكلا

 . )شنو امظن 2©هترثكل (؟)ديحصلا

 . فنصملا بهذ هيلإو «ديجب سيل ©"”(رثك ام) ليوأتو

 : هيت

 ضيعبتلا ىف اوفلتخاو «ةياغلا ءادتبال نوكت نم نأ ىف اوفلتخي مل
 هافنو ءروفصع نبا هححصو روهمجلا هيلإ بهذف . ضيعبتلا امأ .«70(نييبتلاو)

 امنإ :اولاقو «ىليهسلاو قاذحلا نم ةفئاطو «جارسلا نباو ؟؟)رغصألا شفخالاو دربملا

 . ىنعملا اذه ىلإ عجار ١١2)(اهوركذ) ىتلا ىناعملا "١١)(رئاس) نأو ةياغلا ءادتبال ىه

 .ءارسإلا ةروس نم ١ ةيآلا نم )١7( 2 .جحلا ةروس نم ٠٠١ ةيآلا نم )١(
 .جا أ (#) (دقو) ب ىفو  ج أ (0

 .(ريثك وهو) ج ىفو كك (0)

 . موي لو نم ىلا ىلع نس دجسملا» :ىلاعت لاق (5)
 :رعاشلا لاقو

 براجتلا لك نيّرج دق مويلا ىلإ ةميلح موي نامرأ نم َنرْيَخَت
 سيسأت نم :ثادحألا ىف ةياغلا ءادتبالا نم نأ :اولوأتو (ريثك وه ام) ب ىفو ج أ (0)

 .ةميلح موي رارمتسا نم «تيبلاو «موي لوأ
 .ج ب (8)
 نيروهشملا ةثالثلا دحأ رغصألا شفخألا نسحلا وبأ ىوحنلا لضفلا ناميلس نب ىلع :وه (9)

 ىف عستملاب نكي ملو :ىنابزرملا لاق .ىديزيلاو دربملاو بلعث ىلع أرق ءنيشفخألا عساتو

 . اريثك ارجض رجض وحنلا لئاسم ىلع لئس اذإ ناكو «ةياورلا

 .نينامثلا براق دقو ةرشع تس لاقيو ةئامثالثو ةرشع ةنس دادغبب ةأجف تام

 (اهركذ) ج ىفو -ب ء1(١١)

 ؛ؤؤذ" 



 .٠ ةيراغملا ()(هرثكأ) (7)(هركنأو) نيرخأتملاو

 :لاق مث
 هام

 رفم نم غابل امك ركن رجف ههبشو ىَفَن ىف ديزو
 :ناطرش نييرصبلا ")7 روهمج» دنع «نم» ةدايزل

 . ماهفتسالاو ىهنلا وهو .ههبش وأ ىفن دعب نوكي نأ :لوألا

 . ةركن اهرورجم نوكي نأ :ىناثلاو

 هدا ©01(نم) مقي ال١ ىهنلاو .(904رْيغَِإ نم مُكَل مط ىفنلا لاشم
 .«رفم نم غابل ام» هلوقب ىهنلا لثمو (304 هللا ريغ قلاَخ نم له » ماهفتسالاو
 نم ناك دق» (0(وحن) ©9طقف اهرورجم ريكنت طرشب اهتدايز نييفوكلا ضعب زاجأو
 . ؟رطم

 ىف لاق «ليهستلا ىف مهقفاوو طرش الب ماشهو ىئاسكلاو شفخاألا اهزاجأو
 ,200)مظنو ارشن (40(كلذب» عامسلا توبثل هحرش

 :ناهيبنت

 .ديكوتلا درجعم وأ مومعلا صيصنت :ث «نم» ةدايز ةدئاف :لوألا

 .ج أ (90) ب لك(

 .بءأ 95

 .فارعألا ةروس نم 46 ةيآلا نم (5)
 دج عاب 2(

 .رطاف ةروس نم “ ةيآلا نم (5)

 .(اهرورجم ضعب ريكنت) ب ىفو  ج ءأ (0)
 .ج أ (86)

 .بعأ (9)

 .«نيلسرملا ابن نم كءاج دقلوإو «مكبونذ نم مكل رفغي)» :ىلاعت لاق

 :رعاشلا لوقو
 رشحلا هدعوم ناك نيبب فيكف ةعاس نيب نم توملاك ىرأ تنكو

 يه رك عمهلا ها

- ٠. 



 .«لجر نم رادلا ىف ام» وحن ىفنلاب صتخت ال ةركن عم لوالاف

 .©3)هب ةصتخم ةركن عم :ىناثلاو

 « ىفنلا فورح عيمج دعب اهتدايز ةحص ىف لاكشإ ال : ىناثلا (0(هيبنتلا)

 .©9(له) عم الإ ظفحي الف ماهفتسالا امأو

 فيك دعب 2؟7«هعنمب» حرصو ءرظن اهب ةزمهلا قاحلإ ىفو :فاشترالا ىف لاق

 ش .«"اهوحنو

 :لاق مث

 هلم م م ملل ىلإو مالو ىتح اهتنالل

 004سم لإ ةرظنَفل ىلإ لاثبو .006ٍرْجَقلا لطم نحل :ىتح لائم
 004 دلبل ةاتقس د ماللا لاثمو

 ىلع امهتلالد نإف» ىلإو ىتح فالخب (ليلق ءاهتنالا ىلع ماللا ةلالدو

 ؟كلذ ىف نكمأ امهيأ تلق نإف ١١2)«ريثك ءاهتنالا

 مزلي ىتحب رورجملا نإف «ىتح هيف لخدت ال ١21)«اميف» اهلوخدل «ىلإ :تلق
 .ىلإ فالخب ءزج رخآ (19(ىقالم) وأ ءزج رخآ !١1 6نوكي» نأب

 .ج لأ (90) .رايدو دحأك )١(

 .1هبا ءب ىفو اج (5) . هللا ريغ قلاخ نم له# :ىلاعت لاق (')
 الو رظن كلذ ىف لهب ةزمهلا قاحلإ ىفو» .847 ص فاشترالا ىف نايح ىبأ مالك (5)

 وأ لجر نم جرخ فيك وأ لجر نم برضت فيك :تلق ولو .برعلا ناسل نم هظفحأ
 .ه.ا «زجي مل لجر نم موقب ىتم وأ لجر نم برضت نيأ

 .ردقلا ةروس نم ه ةيآلا نم (1)
 .ةرقبلا ةروس نم 78 ةيآلا نم (0)
 .فارعألا ةروس نم هال ةيآلا نم (8)

 . «ىمسم لجأل ىرجي لك# ىلاعت هلوق وحن (9)
 بج .ل(١٠)

 .(1) ج ىفو ب | )١١(1

 .(هنوك نم) أ ىفؤ (هنوك) ج ىفو ءب (١؟)
 . (مزالم) ج ىفو ب ء1(7١)



 .زجي مل «هفصن ىتح راهنلا ترس» :تلق (7١(ول)

 (0«قفاوو» ةبراغملاو ىرشخمزلا كلذ ىلع صن ءزاجل هفصن ىلإ :تلق ولو
 رورجم ىف طرتشي ملف (2):هحرشو ليهستلا» ىف فلاخو ةيفاكلا حرش ىف فنصملا

 :هلوقب لدتساو 2؟7(ءزج رخآ ىقالم الو) ءزج رخآ هنوك ىتح

 0ًسوؤي تدعف ايجار اهفصن ىتح تلر امف ةليل تبيع

 .رظن هيفو

 .(مهقفاوو) ب ىفو -ج 3( .(ولف) ب ىفو - ج ءق (1)

 . ليهستلا حرش ج ىفو ب ق5

 .ب 1(
 .فيفخلا نم وهو .لئاق ىلع هل رثعأ مل تيبلا اذه (0)

 اسوب قبي مل حص ول لاصوب تمه ىسأي دعب نم ىملس نإ :هلبقو
 مضب «اًسؤب» «فرظ ال هب لوعفم ةليلو ىملس ىلإ عجار ريمسفلا «تنيع» :حرشلا

 .ءاجرلا فالخخ طونقلا وهو سأيلا نم لوعف «اًسوؤي» ةدشلا :ءابلا

 ىف ىملس ىلإ دوعي ىذلا هيف رتتسملا ريمضلا وهو لعافو لعف «تنيع» :بارعإلا
 ىلإ ىنعمب (ىتح) اهمسا ءاتلاو ناك تاوخأ نم «تلز امف» هب لوعفم «ةليل» هلبق تيبلا

 بوصنم تلز ربخ ؛ةاّيجار» هيلإ فاضم ءاهلاو ىتحب رورجم «اهفصن» ةراجلا ىتح وهو
 نم لاح «اسوئي» «تلز امف» :هلوق ىلع فطع لعافلاو لعفلا نم .ةلمج «تدعف» ةحتفلاب
 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم تدع ىف ىذلا ريمضلا

 رورجم ىف طرتشي ال هنأ ىلع هب لدتسا كلام نبا نإف «اهفصن ىتح» ىف :دهاشلا
 ام امأو ١55 ص ليهستلا ىف هركذ ىذلا اذه ءزجج رخآ ىقالم الو ءءزج رخآ هنوك ىتح
 مزلي ىتحن رورجملا نأ نم ةبراغملاو ىرشخمزلا هيلإ بهذ ام وهف «ةيفاكلا حرش ىف هركذ

 هفصن ىتح راهنلا ترس :تلق ولف «ىلإ فالخب ءزج رخآ ىقالم وأ ءزج رخآ نوكي نأ

 ىف ماشه نبا لاقو .ىرشخمزلا هيلع صن ام اذه «راج هفصن ىلإ تلقولو ءزجي مل

 :ناطرش ىتح ضوفخمل : ىنغملا
 .دربملاو نييفوكلل اًهالخ رمضم ال (رهاظ نوكي نأ وهو ماع :امهدحأ
 ' :وحن (ءزج رورجملا نوكي نأ وهو ءازجأ ىذب قوبسملاب صاخ : ىناثلاو
 «رجفلا علطم ىتح ىه مالس» .وحن ءزج رخآل اًيقالم وأ «اهسأر ىتح ةكمسلا تلكأ»

 . مهريغو ةبراغملا تلاق اذك «اهفصن وأ» «اهيثلث ىتح ةحرابلا ترس» زوجي الو
 تنيع :هلوقب هيلع ضرتعاو «ىرشخمزلا الإ هب لقي مل كلذ نأ :كلام نبا مهوتو

 ىتح ةليللا كلت ىف تلر امف لقي مل ذإ «طارتشالا لاحم سيل اذهو - تيبلا . . . ةليل

 .7517 /7 ىنيعلا ه ١ .هب حرصي مل نكلو هيلع ىنعملا ناك نإو اهفصن

 . 77 /؟ عماوهلا عمه ىف ىطويسلا ١/ ١١١ ىنغملا ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم

 ع7”



 »ئيسه()١(:

 الإ اهلبق اميف 20:لخديف» 2")«هب» ءاهتنالا :ليقف ىتحب رورجملا ىف فلتخا

 0 .ةيراغملا بهذ هيلإو «ةنيرقب
 الف هدنع نوكي دقو «لخديف هب نوكي دق ءاهتنالا نأ ىلإ فنصملا بهذو

 .كلذ ىلإ اراشأ ءارفلاو (4)هيوبيس نأ معزو « لحدي

 . لخاد هنأ ىلإ ىلع وبأو ركب وبأو دربملا بهذو ( «): حاصفإلا ىف لاقو

 ىتح ليللا مانيل هنإ) :وحن ءزج ريغ نكي مل ام لخدي ىنامرلاو ءارفلا لاقو

 ام ضعب وه امب لثم هنكلو «دبالو لخاد اهدعب ام نأب هيوبيس حرصو .«حابصلا

 الإ لخدي ال هنأ نيققحملا رثكأ هيلع ىذلاو «ىلإب رورجملا ىف اًضيأ فلتخاو هلبق
 . لخدي ةاحنلا ضعب لاقو (00همي ةنيرقب

 / :لاق مث

 الدب نامهقي ءابو نمو 00

 .ةاّيحلاب متيضرأ ) «نم» لاثم لدب (!«امهعضوم» ىف نسحي نأ كلذ ةمالع

 . 94 ةكئالُم مكم العجل ءاشن لوط (8)ج ةرخآلا نم اناا

 عمرو

 اكل :)(معنلا رمح اهب ىئرسي ب الو «ءابلا» لاثمو

 )١(  2ل2( .ءاب 5-5

 .(لخدي الف) ب ىفو  ج أ (0)

 ) )5باتكلا ١/ 517.

 دمحم :وه هبحاصو ىسرافلا ىلع ىبأل وحنلا ىف حاضيإلا باتكل حرش وهو حاصفإلا (5)

 ْ .ىوارضخلا ماشه نباب فورعملا ىيحي نبا
 .؟هرخآ ىلإ هلوأ نم نآرقلا تأرق» :لثم )١(

 .«اهعضوم ىف حلصي» جو «اهعضوم نسحي نأ» أ ىفو ب (0)
 .فرخزلا ةروس نم ١ ةيآلا نم (4 .ةبوتلا ةروس نم 74 ةيآلا نم (8)

 :ىأ ءاهب» فيرش ثيدح - هدنسم ىف دمحأو مكاحلا هاور فوع-نب نمحرلا دبع نع )٠9١(

 .اهلدب

 فيرا



 :رعاشلا لوقو

 0 )وبكر اذإ موق مهب ىل تيلو

 مودت ام كل مودأ» :وحن ههبشو ؛ديزل لاملا» :وحن «كلملل ماللاو» :هلوقو
 جرسلا» :وحنب ةيفاكلا حرش ىف هلثم هنأل ؛قاقحتسالا هيف جردنيو «ىل
 ه (2(سرفلل

 . (9كلملل هبشلا رياغم "0”(ليهستلا ىف هلعجو)

 وحن «ليلعتو» ,04 يلو كندل نم يل بهف » :ىأ (اًضيأ ةّيدعت يفو)

 . عبت :ىأ 2«ىفق»و (04 هللا كارأ امب سائلا نيب مكحتل ل

 ىلإ (70؛هيدعتلا هب لوعفم عم الإ دازت الو «ماللا ىنعي «ديرو» :هلوقو

 .دحاو

 )١( طيسبلا نم  ىمالسإ رعاش .ربنعلا ىنب دحأ نب ظيرق هلئاق تبب ردص .

 انابكرو اًناسرُف ةرآغإلا اونش : :هزجعو

 ودعلا ىلع موجهلا ««ةراغإلا» ؛ةراغإلا لجأل .مهسفنأ اوقرف :ىأ «اونش» :حرشلا

 نم معا وهو بكار عمج ءانابكر» سرفلا بكار وهو .سراف عمج ءاناسرف» هب عاقيإلاو
 .لبإلا بكارب صاخ :ليقو «سرفلا

 لجال اوقرفت برحلل اوبكر اذإ مهنأ مهتفص نم نيرخآ موق هموق لدب ىنمتي :ىنعملا
 .بكارو .«سراف نيب ام مهب عاقيإلاو ءادعألا ىلع موجهلا

 «تيل» ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «ىل» بصنو نمت فرح «تيلو» :بارعإلا
 فرظ ءاذإ» رخؤم ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم تيل مسا «اًموق» رورجمو راج «مهب» مدقم
 اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم ىف ةلمجلاو هلعافو ضام لعف «اوبكر» طرشلا ىنعم نمضت
 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هلجأل لوعفم «ةراغإلا» «اذإ) باوج ةلمجلاو لعافو لعف «اونش»

 .هيلع فوطعم ؛اًنابكرو» ةحتفلاب بوصنم «اونش» ىف واولا نم لاح «اًناسرف»
 .لدبلل هيف ءابلا نإف ؟مهب١ ىف :دهاشلا

 ١5 /7؟ ,776 ١/ ليقع نباو ١5١ ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .ىبودنسلاو ١ / هعمه ىفو الا ص ىطويسلاو هيو / ىنومشاألاو

 ب فرق] .67 ةقرو كلام نبال ةيفاكلا حرش قفهز

 .«ههبشو كيلمتللو ههبشو كلملل ماللاو» ١55 ص ليهستلا حرش ىف لاق (5)

 .ءاسنلا ةروس نم ٠ ه ةيآلا نم (5) .ميرم ةروس نم 0 ةيآلا نم (5)

 .ادعتملا ج ب ىفو 120

>, 



 :نابرض اهتدايزو

 نإ : :وحن ريخأتلاب (9:فيعض» ٍلماعل (1)ةيوقم» دازت نأ ىهو :ةيسايق

 .94(2 ديري امل لاَعف » :وحن ةيعرفلاب وأ 206 نوربعت ايءرلل متنك

 ىلع لوأ دقو (00مكل فدر# :وحت كلذ ريغ ىف ىهو :ةيسايق ريغو

 1 ,200- ثا

 سا ىلا سول س#

 | . مب نيتسا ةيفرظلاو :هلوقو

 لصألا ىه ءىفو ء«(دجسملا ىف قيز» :وحن «ىفو» «ةرصبلاب ديز» :وحن

 ش .ةيفرظلا ءاب ربتعت

 لك نم هب دبات عاق : وحل 0 اهادعم لعاف نع هب ” ءاضتسالل حلاص

 .زاجم هنكل ءنسحو حصل ءاهلا ىلإ جارخإلا دانسإ دصق ولف 404 تارمُلا
 «ملقلا بتك» :لاقي .هنإف «نيكسلاب تعطق»و «ملقلاب تبتك» هنمو :لاق

 ىلع ترثآو ةناعتسالا ءابب ءابلا هذه نع نوربعي نويوحنلاو ,220(نيكسلا عطق»و

 . ىلاعت هللا ىلإ ةبوسنملا لاعفألا لجأ نم ةيببسلاب ريبعتلا كلذ

 .روجي ال (١١)«اهيف» ةناعتسالا لامعتساو ءزوجت اهيف ةيببسلا لامعتسا نإف

 :ىلاعت هلوقك ماللا اهعضوم ىف اًبلاغ حلصي ىتلا ىه ليلعتلا ءابو :لاق
 ه ا 2004 اوداَم نيذلا م ملظِبف ط 174 لجعلا مكذاختاب مُكسفنَأ متملظ مُكّنِإ )
 .راصتخا هيفو

 .(فعض9» ج ىفو ب 1( .(ةيوقت) ب ىفو ج .ك )١(

 .جوربلا ةروس نم ١7 ةيآلا نم (5) ٠.بفسوي ةروس نم 47 ةيآلا نم (6)
 .لمنلا ةروس نم الا ةيآلا نم (0)

 )١( ىنغملا ه١ برتقا ىنعم فدر نمض :ىأ 7/ ١81.

 .«اروجت» ج ىفو ب ءأ(0

 .فارعألا ةروس نم هال ةيآلا نم (4)
 .«تعطقو تبتك١ ج أ ىفو -ب (9)

 .ةرقبلا ةروس نم 05 ةيآلا نم )١١( .بءأ(٠)

 .ءاسنلا ةروس نم ١٠٠١ ةيآلا نم (١؟)



 ليلعتلاب ركذي مل «1١)كتذلفن» «ءدكحاو هريغ دنع بيسلاو ليلعتلا نأكو

 (؟)هب درفنا امم ةيببسلا ءاب ىف ةناعتسالاب هجاردإو

 نم تبضغ اذإ «نالفل تبضغ» :مهلوق ")«نم» هاَبلاغف :هلوقب زرتحاو

 حرشلا لثمو ءتيم وهو (1):هلجأ نم» تيضغ اذإ هب تيضغو ىح وهو هلجأ

 .(9ةيفاكلا حرشل اًعبت 4 اوداه نيذلا َنمملظبف ) :©0«ىلاعت» هلوقب ةيببسلل

 ىف ليلعتلاب اذه نع ربعو 004 مَتْذَحَأ اًميف مكسمل » ةيبيسلا «ىف» لاثمو

 .«8ليهستلاو ةيفاكلا

 تبتك» :هلوقب ةيفاكلا حرش ىف ةناعتسالاب لثم «نعتسا ابلاب# :هلوقو
 .ةيببسلا ىف كلذل هجاردإ مدقتو (ة!«ملقلاب

000 

 ةزمه ماقم ةمئاقلا ىه .ةيدعتلا ءايو ©" ١4 مهرودب هللا بهذ ) :وحن (دعو)

 .هب لوعفملا ىلإ مزاللا لعفلا لاصيإ ىف لقنلا

 .؟«كلذل» ج ىفو ب ق0

 ءىش مهدنع ببسلاو ليلعتلا ناكو :نايح وبأ لاق» 7١: /7 عمهلا ىف ىطويسلا لاق (؟)

 هنأل ؛ليلعتلا ءاب ىف دوجوم ببسلا ءاب هب ىمس ىذلا ىنعملا نأ كللذل لديو لاق  دحاو

 :لوقتف ببسلا ءاب ىف كلذ حصي امك ليلعتلا ءاب هيلع تلخد امل لعفلا بصني نأ حلصي
 .ليمأ هيلإو «قحلا وه اذهو . . . لجعلا مكذاختا مكسفنأ ملظ»

 ةناعتسالا ءاب نأ نم كلام نبا هيلإ بهذ ام :نايح وبأ لاقو» :اًمضيأ ىطويسلا لاقو

 لخدت ىتلا ىه ةيببسلا ءاب اولاقف . . . اوقرف انباحصأو هب درفنا لوق ةيببسلا ءاب ىف ةجردم
 مسالا ىلع لعخدت ىتلا ىه ةئاسعتسسالا ءايو بحلاب ديز تاما :وحن لعفلا بيس ىلع

 .خلإ .. «ملقلاب تبتك) :وحن ةلآ وه ىذلا هلوعفمو لعفلا نيب طسوتملا

 .٠ (نيع) ج ىفو هم نسا 1

 .ج (0) . .ةهيف ب ىفو ج أ 5)

 .607 ةقرو ةيفاكلا حرش عجار (1)

 .لافنالا ةروس نم 24 ةيآلا نم (9/)
 :كلام نبا لوق ةيفاكلا نم (4)

 هيضرم ةنطف اذ نكف اونع 2 هيفرظلاو ليلعتلا ىف ءابلاب
 .«ليلعتلاو ..0.0:10... ىف اهنمو» :لاق ”١5 ص ليهستلا ىف لاقو

 .ةرقبلا ةروس نم ١1 ةيآلا نم )٠١(



 سانلا ضعب تعفد» :وحن .ىدعتلا ىف تدجو دقو :فنصملا لاق
 . (6)0ضعبب

 :وحن ضاوعألاو نامثألا ىلع ةلخادلا ىه . . ضوعلا ءاب (ضوع)

 (؟)«ركذ» امك ةلباقملا ءاب ىمستو «فعضب ناسحإلا تأفاكو «فلأب سرفلا تيرتشا»

 . 29ليهستلا ىف

 .«0هريغ هيوبيس «)«اهل» ركذي ملو «ىلصالا اهانعم وه قاصلإلا (قصلا)

 دقف ءازاجم وأ ةقيقح قاصلإلل الإ نوكت ال ةدئازلا ريغ ءابلا :ةيراغملا لاقو

 .رخآ ىنعم كلذ عم 21)"اهلخدي» دقو «ىنعملا اذهل درجتت

 .«اذهب اذه تلصو» قاصلإلا ةلثمأ نمو

 نأ اهتمالعو «ةبحاصملاب ىمستو 274 كِدّمحب حَّبَسُنط :وحن (عم لثمو)
 هلوقك لاحلا اهبوحصم نع 2176و» اهنع ىنغيو «عم» اهعضوم ىف (4)«نسحي)
 .اًقحم 0١20«ود قحلا عم : ىأ 2١04 قحاب لوسرلا مكءاج دق : ىلاعت

 ليق 274هللا دبع اهب برشي ط :وحن ضيعبتلل 22176ىهلإ ىنعي» «نمو»

 )١( اضعب سانلا ضعب عفد :لصألا .
 .ب (0
 .«ةلباقمللو .. .. ..» 55 ص ليهستلا ىف لاق (©)

 اج ب ()

 . (ءابلاب ديز ىلإ رورملا تفضأ امنإف «ديزب تررم» تلق اذإو) 7١8: هيوبيس لاق (5)

 .«اهقحلي» ج ىفو ب ءأ (5)
 .ةرقبلا ةروس نم 7٠١ ةيآلا نم (0)
 . «حلصي» ب ىفو .ج أ (6)

 .«وأ» ب ىفو .ج أ (9)

 .ءاسنلا ةروس نم ١7٠١ ةيآلا نم )2٠١(
 .2وأ)» ج ىفو ب ءأ(١١)

 .2؟ىهل ج ىفو ب 5 ف

 .ناسنإلا ةروس نم "5 ةيآلا نم (1)



 نع كلذ ىورو «١)ىبتقلا مهعبتو «ةركذتلا ىف ىسرافلا هركذو ىفوك بهذم وهو

 . ©9«نيور ىئنعم نيرشا "مضي نأ نسحألاو :ليهستلا حرش ىف لاق

 مهيديأ نيب» (؛مامفلاب ِءاَمُسلا ققشت مويو» : :وحن «نعو»

 هب لئساف) هلثمو شفخألا لاق اذك (70«مهناميأ نع :ىأ» . 04 مهناسيأبو

 نيبولشلا هلوأتو «نييفوكلا نع لوقنم لاؤسلا دعب «نع»١ ىنعكب اهنوكو 0004( اريح

 نتعاف : ىأ . نيمضتلا ىلع هريغ هلوأتو 6 ةهببسب لأساف : ىأ . ةيببسلا ءاب اهنأ ىلع

 .هب )«ءانتعا» ءىشلا نع لاؤسلا نأل ءهب متها وأ

 نم عمسو دادغبب ماقأ «ةفوكلاب دلو ىرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ :وه )١(

 ريبكلا وحنلا عماج :وحنلا ىف اهنم .هبعك ولعب هل دهشت تافلؤم فنصو ؛هريغو ىدايزلا
 .ه11/5 ةنس دادغبب ىفوت .هب فيرعتلا نع ىنغت هترهشو ءريغصلا وحنلا عماجو

 ليوطلا نم : :باحسلا فصي . . يلذهلا بيؤذ وبأ هلئاق تيب نم ءزج 1

 جيل نهل رضخ جل ىتم تعفرت مث ٠ .. :هماحتو

 - (جيئن) فرغو ةفرغ ةنزب ةحل عمج ؟ججلا تدعابتو «تدعاصت :«تعفرتا» :حرشلا

 تيب ىف اهركذ  ةأرمال وعدي -: ىنعملا . عفترملا ىلاعلا توصلا - ةزمهلا رسكو نونلا حتفب

 تذخأو ءرحبلا ءام نم تبرش اهنأب ةفوصوم بحس ءامب ايقسلاب  ورمع مأ مساب دماشلا
 .لاع عفترم توص لاحلا كلت ىف اهلو ءرضخ جمل نم اهءام

 «رحبيلا» برشب قلعتم رورجمو راج «ءامبا هلعافو ضام لعف «نبرش» :بارعإلا
 ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تعفرت» فطع فرح «مث» ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم

 رورجملاو راجلاو ىتمب رورجم «ججلا «نم» ىنعمب رج فرح ؛ىتم» رتتسم ريمض لعافلاو
 مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «نهل» ججلل ةفص «رضخ» «رحبلا ءامب» نم لدب
 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم ؟جيئنا

 .ضيعبتلل نم ىنعمب هيف ءابلا نإف ؟رحبلا ءامب» ىف :دهاشلا

 ىنومشألاو ء17 /7 ليقع نباو ١٠6١« مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .80 /؟ صئاصخلاو 25 /؟ عمهلا ىف ىطويسلاو ء597 ١/
 .ناقرفلا ةروس نم 76 ةيآلا نم (5) .«ائيور .انبرش» 1 ىفو  ج ءب (7)

 .ج 1 (5) .ديدحلا ةروس نم ١؟ ةيآلا نم (0)
 .«مامتها» ب ىفو «ءانتغا» أ ىفو ج (4) .ناقرفلا ةوس نم ه9 ةيآلا نم (0

 07/همم



 (9«نم» ريثك اهل تبغي ملو ١)اهيناعم لصأ وه «العتسالل ىّلع» :هلوقو

 . هفالخ مهوأ ام اولوأو «هريغ نييرصبلا

 كلم ىّلع نيطايشلا وَُْت ام اوُعَبنَو :وحن ةيفرظلا :ىنعي «ىف ىَتعَمو»
 .لوقتت :ىأ نيمضتلا ىلع لوأو 2؟7«كلم ىف : ىأ» 2904 ناميلس

 :هلوقك «نع#» ىنعمب ةزواجملل نوكت : ىأ «نعو»

 0 )ريش وُنَب ىلع تّيضر اذإ

 .ىنع :ىأ

 «نولمحت كلفلا ىلعو اهيلعو» :وحن اًراجمو ةقيقح نوكيو» 754 /7 ىنومشألا لاق )١(

 .(4ضعب ىلع مهضعب انلضفإ :وحنو
 .ج (0)

 .ةرقبلا ةروس نم ٠١ ” ةيآلا (*)

 ءانا أ 2(

 نم ىريشقلا بيسملا ميكح اهيف حدمي ةملك نم  ىليجعلا فيحق :هلئاق تيب ردص (0)

 .اهاضر ىنبجعأ هللا مَعَ :هزجعو .رفاولا

 .ةمصعص نب رماع نب بعك نب ريشق وهو .ريغصتلا ةنزب «ريشق» :حرشلا

 .اهاضر ىنرس ريشق ونب ىنع تيضر اذإ :ىنعملا
 ءاتلاو ضام لعف «تيضر» طرشلا ىنعم نمضت لبقتسملا نامزلل فرظ «اذإ» :بارعإلا

 ةلمجلاو هيلإ فاضم ؛ريشق» ىضر لعاف هونب» ىضرب قلعتم رورجمو راج (ىلع» ثينأتلل

 «هللا» اًيوجو فوذحم هربخ أدتبم رمع ءادتبالل ماللا «رمعل» اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم ىف

 ريمضلاو لعاف «اهاضر» لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو ضام لعف «ىنبجعأ» هيلإ فاضم

 ىنبجعأ ةلمجو «ةليبقلاب مهلوأتل ريشق ونب وهو ركذم هعجرم نأ عم هثنأو ءهيلإ فاضم

 .اذإ باوج اهاضر

 ؟ىضر» نأ كلذ ىلع كلدي «نع» ىنعمب هيف «ىلع» نإف «ىلع تيضر» ىف :دهاشلا

 نع هللا ئضَر ْدَقَل «هنع اوضرو مهنع هللا ىضر» :ىلاعت هلوق ىف امك نعب ىدعتي امنإ

 ىدعتي ىذلا فرحلاب هادعف «طخس» وهو هدض ىلع «ىضر» رعاشلا لمح دقو «نينمؤملا

 هلمحت امك هدض ىلع ءىشلا لمحت برعلا نإف .ءىش كلذ ىف سيلو «نع» وهو هدَض هب

 . ١8 /؟ ليقع نبا ىلع «نيدلا ىيحم ه ١ - هريظن ىلع

 نباو 218 /؟ ليقع نباو ء١15١ ص مظانلا نبا :ةيفلآلا حارش نم هركذ :هعضاوم

 «دوادو 417 ص ىدوكملا ال" ص ىطويسلاو 590 /7 ىنومشألاو 21178 /1 ماشه

 73584 للكأ / صلئاصخلاو «ىبودنسلاو

- 

 ةؤذ”7 



 «بضغو لاحتساو رذعتو ىفخ لعب ةعقاولا اذكو :ليهستلا حرش ىف لاق

 .اههابشأو

 ()مهريغ هلوأتو «ىبتقلا هب لاقو ءىفوك بهذم وهو ليق

 :هلوقو

 نطق دق نم ىنع م زواج نعب
 (99(اهب» ىدع كلذلو ؛ةزواجملل اهلامعتسا «نع» ىف رثكآلا نأ :ىنعي

 .امهوحنو ضرعأو ردص

 .هنع ذخأ نمل 2)«رواجم هنع» ىورملا نأل ؛نالف نع تيور :اولاقو

 | | ٠ :هلوقو
 527575083 210 ...دعب عضوم ىجّت دقو

 . قبط دعب ب :ىأ 06 وبَط ضاَطيلٍ ٠ :وحن .نع :ىنعي

 | :هلوق وحن ىلع عضوم نع ءىجت دقو :ىأ .(ىلعو)
 (0) رزورختف ىنايد تنأ الو ىّنع ٍبَسَح ىف تلضفأ ال كّمع نبا هال

 .قاقشنالا ةروس نم 14 ةيآلا (5) ش . ةزاجملا ب أ ىفو  ج (7)

 ناودع ىئنب دحأ وهو ىناودعلا ثرحلا نب ناثرح همساو «ىناودعلا عبصألا وذ :هلئاق (60)

 . ةيلهاجلا ىف ءارعشلا ءامدق نم ةليدج نم نطب

 .رباج نب نيزم ىف اهلاق طيسبلا نم ةديصق نم تيبلاو

 الف ىراجي ىذلا رمألاب ميقلا «ىنايد# كمع نبا رد هلل : :ىأ :؟كمع نبا ءالد : حرشلا

 .ىنرهقتو لذلا ىنموست «ىنوزخت# رش الو ريخخ هدنع عيضي
 فرشو لصالا ةعفر ىف كهباشو بسحلا ىف كاواس دقلف .ءكمع نبا هلل : ىنعملا

 ربدملاو هرمأ كلام تنأ الو هيلع هب رختفت لضف الو هيلع كل ةيزم نم امف :دتحلا

 .هلذتو هرهقتف هنوئشل

 فذح مث مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج ىهف ؛هلل اهلصأ مالا :بارعإلا 0

 «كمع» رخؤم أدتبم «نبا» فيرعتلا ةادأ فذح مث «هللا» راصف ادوذش هلمع ىقبأو رجلا مال

 ءاتلاو لوهجملل ىنبم ضام لعف «تلضفأ» ةيفان «ألد هيلإ فاضم فاكلاو هيلإ فاضم

 قلعتم رورجسمو راج «ىنع» تلضفأب قلعتم رورجمو راج «بسح ىف» لعاف بئان
 تع ربخ ؟ىنايد» أدتبم لصفنم ريمض «تنأ» ىفنلا ديكأتل الو «ةقطاع واولا «الود تلضفأب

076 



 (1)(ىلع :ىأ)

 . هيلع لصألاو «هنع لخب» :مهلوق هنم فنصملا لعجو

 :هلوقو

 العج دق نع عضوم ىَلَع امك اح...

 . هليثمت مدقتو «ىرخألا عضوم تعضو (")(دق» امهنم دحاو لك نأ :ىنعي
 عقت ثيح عقت نأ زاجل فورحلا هذه ىناعم اهل تناك ول :نييوحنلا ضعب لاقو

 ش .فورحلا هذه

 .ةزواجملا ىنعم فلاخي ام هوركذ ام ليوأت بجوف :لاق

 .فاكلا ىناعم رهشأ اذه «فاكب ُهبش» :هلوقو

 .©04 مكاده امك ةوركذاو 8 : وحن 5 دق ليلعتلا اهبو»

 .2؟9«ةريثك» ليلعتلا ىلع اهتلالدو ةيفاكلا حرش ىف لاق

 . 274 ءيش هلثمك (0) سُيَل 9 وحن (©00ىنعي» درو ديكوتل (دئارو»

 داري دق «لثم»و .ةدئاز نوكت الف ةفص ىنعمب «لثم» نوكت نأ لمتحيو :ليق

 2 .ةفصلا اهب

 ةفطاع ءافلا «ىنوزختف» هلوعفم ىلإ فصولا ةفاضإ نم هيلإ فاضم ملكتملا ءايو أدتبملا-

 لحم ىف ةلمجلاو رتتسم ريمض لعافلاو لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو عراضم لعف ىنوزخت
 .ىنوزختت تنأ ال :ريدقتلاو فوذحم أدتبمل ربخخ عفر

 . ىلع بسح ىف تلضفأ ال :ىأ «ىلع) ىنعمب انه «نع» نإف «ىنع» ىف :دهاشلا

 ك5 ى/؟ ماشه نباو ١7 /” ليقع نباو ١ ص مظانلا نبا :هعضاوم

 عمهلا ىف اًضيأو ءالا ص ىطويسلاو «دوادو 87 ىدوكملاو ١90 /” ىنومشألاو

 7١. /7 فاصنإلاو
 .أ(0 .ج أ )1١(

 .ةرقبلا ةروس نم ١94 ةيآلا نم ()

 .014 ةقرو ةيفاكلا حرش عجارو «ريثك» ب ءأ ىفو  ج (:4)

 .ج أ (5) .ب لك (6)

 .ءىش هلثم سيل ىأ - ىروشلا ةروس نم ١١ ةيآلا نم (0)

 الكا



 رعشلاب 2170هيوبيس دئع» صوصخم اًمسا اهلامعتسا «مسا لمعتساو» :هلوقو

 0 «؟)انّطسو بتجي ءاملا نباكب اتحرو

 مالك رهاظ وهو «فنصملا بهذ هيلإو ءرايتخالا ىف شفخالا هزاجأو
 . لثم' ىنعمب اهنأل ؛(دبأ مسا اهنإ :لاقف (©9ءاضم نب رفعج وبأ ذشو ©"0ىسرافلا

 دانسإلاو ةفاضإلاو 2)«اهيلع رجلا فرح لوخد نم درو ام» مهنضعب لوأتو

 .فوصوملا فذح ىلع اهيلإ

 اهولعجو رعشلا ىف ة اورطضا برعلا نم اًسانأ نأ . ..» ١/ 7٠7 هيوبيس لاق ب ءأ (1)
 . لوكأم فصعك لثم !اوريصف : طقرألا ديمح وهو زجارلا لاق «لثم ةلزنمب

 .اسرف فصي سيقلا ئرما لوق نم تيب ردص (؟)
 . ىقترتو (روط نيعلا هيف بوصت :هزجعو
 هيشم ةلوهسو هتعرس ىف هب سرفلا هبش ؛«قينرغلا» هل لاقي رئاط «ءاملا نبا» :حرشلا

 . عفترت ؟ىقرت» «ردحنت «بوصتا داقي «بنتجي)

 .هب اًياجعإ هبوصتو رظنلا هيف دعصت هيلإ رظانلا نيع نأ ديري
 «فاكلاو» رج فرح ءابلا «نياكب# لعافو لعف «انحر# ةفطاع واولا «انحرو# :بارعإلا

 هيلإ فاضم «ءاملاو» فاضم «نسباو» هيلإ فاضم «نباو» فامضم ىهو رورجسم .لثم ىنعمب
 لعف «بوصت» هيلإ فاضم انو» لعاف بئان «طسو» لوهجملل ىنبم عراضم لعف «بنجي»
 ىف ةلمجلاو لعاف بئان «نيعلا» بوصتب قلعتم رورجمو راج ؛هيف» لوهجملل ىنبم عراضم
 واولا «ىقرتو» بوصنم قلطملا لوعفملا نع بئان «اروط» ءاملا نبا نم لاح بصن لحم
 . بوصت ىلع فوطعم ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف «ىقترتو» ةفطاع

 .ءابلاب ترجو مسا فاكلا نأ «نباكب» ىف :دهاشلا

 .757 /4 ةنازخلاو 247 ص ةيفلألا هحرش ىف.ىدوكملا هركذ .:هعضاوم
 دربلاك نع نكحضي :هنمو «عامسلا ةرثك ىلإ ارظنا ١": /” عمهلا ىف ىطويسلا لاق 20

 كامرلا نبا نع ذخخأ «ىمخللا ءاضم نب دعس نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحأ وه (4)
 ساف ءاضق ىلوو «ةيوغللاو ةيوحنلا بتكلا نم هريغ ىلعو هيلع عمسو هي وييس باتك

 .لدعو ةريسلا نسحأف هريغو

 .كلذ ريغ وحتلا ىف قرشملا فنص

 .101 ةنس ىفوتو «ةئامسمخو ةرشع ثالث ةنس ةبطرقب دلو

 .«اهيلع رجلا فورح نم لخد ام» ب ىفو  ج ءأ (5)

 اه



 ءرج فرح اهيلع لخد اذإ امسا نوكتف نع امأ «ىّلعو نع اذكو» :هلوقو

 : هلوقك نمب الإ ربت الو
 "يع لا نيب ع 0

 :هلوق ىف ىلعي اهرج ردنو

 0 )حنس ريطلا ترم ىنيمي نع ىَلَع

 حدمي ةديصق نم تيبلاو «ىبلغتلا مييش نب ريمع همساو ىماطقلإ هلئاق : : تيب زجع قفز

 . طيسبلا نم ىهو «ناورم نب كلملا دبع نب ناميلس نب دحاولا دبع اهيف

 .مهب الع نأ ال بكرلل تلقف :هردصو

 :ىىأ مهل تلع ىنعملاو مهل الع : :ىوري «مهب العد بكار عمج «بكرلل» :حرشلا

 حتفب «لبق» ماشلاب عضوم - ءايلا ديدشتو ءايلا حتفو ءاحلا مضي  «ايبحلا» نولعي

 .رظن اهمدقتي مل اذإ لبق ةرظن :لاقي  ءابلاو فاقلا
 رورجم بكرلاو رج فرح ماللا «بكرلل» لعاف ءاتلاو ضام لعف «تلقف» :بارعإلا

 :ىأ باطخلا ىنعمب نوكي ماللاب لصو اذإ لوقلاو .ءتلقب قلعتم رورجملاو راجلاو اهب
 ةلمج «مهب الع» ةرسفم «نأ» تلق هيف لماعلاو «نيح ىنعمب فرظ «» بكرلا تبطاخ
 . فرح «نم» .ةيردصم نأ نأ رهاظلاو «ةرظن» لعافلاو مهتلعأ ىنعمب لوعفملاو لعفلا نم

 «ايبحلا» نعب رورجم «نيمي» رجلا فرح اهيلع لخد كلذلف ؟بناج ىنعمب مسا «نع» رج
 .ةرظنلل ةفص عفرلاب «لبق» هيلإ فاضم

 بناج ىنعمب نع نوكتو «نمب رورجم مسا نعف «نيمي نيع نم» ىف. :دهاشلا
 .مالكلا ىف ريثك اذهو ءايبحلا نيمي بناج نم : ىنعملاو

 .87 ص ىدوكملاو ١١١ ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 .هل لئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو ءهلئاق مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق (؟)

 .ليوطلا نم وهو
 . عيطت نيميلاو حونس فيكو :هزجعو
 ريطلا ىل حنس :لوقت «حئاس عمج - نونلا ديدشتو نيسلا مضب  «احنس» :حرشلا

 ءحرابلاب مءاشتتو «حناسلاب نميتت 200 «كنمايم ىلإ كرسايم نم رم اذإ احونس

 . عيطت لدب « ؟ميطق» عمهلا ىفو .ىرهوجلا لاق اذكو

 نع ىلعو ءاهيلع رجلا فرح لوخد ليلدب مسا «نع» رج فرح «ىلع» : بارعإلا
 ترم لعفلل ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «ريطلا» ترم لعفلاب قلعتم رورجمو راج ىنيمي
 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم لاح «احتسا

 رحدان اذهو اهيلع ىلع لوحخد ليلدب مسا انه «نع» نإف «ىنيمي نع ىلع» ىف :دهاشلا

 نأ رثكالا نإف طقف تيبلا اذه ىف «نع» ةملك ىلع «ىلع» ةملك لوخد نم ظوفحملاو
 .ىنيعلا ه ١ .اًمسا «نع» نوك دتع «نما ةملك هيلع لخدي

 ,_.731 /؟ عمهلا ىف ىطويسلاو ١/ 17١« بيبللا ىنغم ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم

 بك



 (1)هتارجح ىف حبص اّبهَن كنع عد :وحن ىفو مهضعب لاق

 بهذم روهشمو ء«هيوبيس بهذم كلذ نأ اومعزو ءاًقرح نوكت الو ءمسا

 وحن «نم» اهيلع لخد اذإ امسا نوكتو رج فرح اهنأ نييرصبلا

 )١( ليوطلا نم ىدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما : هلئاق :تيب ردص .

 .لحاورلا ثيدح ام اًثيدح نكلو : :هزجعو

 حاص لوهجم «حيص» باهن ىلع عمجيو بهتنا ام :ىأ «اًبهن» ءكرتا :«عد» :حرشلا

 ميجلاو ءاحلا حتفب لاثمألا عمجم ىفو ىحاونلا ميلا مضو ءاحلا حتفب - «تارجحلا»

 . اًمضيأ ىحاونلا  ءارلاو

 تبهذ تنأ ىتلا لحاورلا نع ىنثدحو ثعاب هبهتنا ىذلا عد :ىعمصألا لاق : ىنعملا

 .اهب
 لاقف سيقلا ئرما لام ىلع ثعاب راغأو سودس نب دلاخ ىلع سيقلا ؤرما لزن :لاق

 دلاخخ ىوطناو سيقلا ؤرما لعفف كيلع هدرأو كلام بلطأ ىتح كلبإ ىنطعأ :دلاخ هل

 مقر 758 ١/ ىناديملل لاثمألا عمجم ىفو .هنم تعاضف اًنعاب بقعتي بهذ مث اهيلع

 .«هنم لجأ وه ام هدعب بهذ مث ءىش هلام نم بهذ نمل برضيا 1107

 هيفو هلوعفم «اًبهن» رورجمو راج «كنع» لعافلاو لعفلا نم ةلمج «عد» :بارعإلا
 ىنبم حاص نم ضام لعف حيص «هتارجح ىف حيص» اًبهن كركذ كنع عد :ريدقتلاو فذح

 نكلو» هيحاون ىف حيص اًبهن :ريدقتلاو ءابهنل ةفص بصن لخم ىف ةلمجلاو لوهجملل
 «ثيدح» أدتبم ماهفتسا مسا «ام» ردقملاب اًئيدح باصتناف اًئيدح انثدج نكلو :ىأ «اًئيدح

 .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «لحاورلا» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم هربخ
 ةثالث ىف نيعتم اذهو «بناج» ىنعمب مسا انه «نع» نإف «كنع عد» هلوق ىف :دهاشلا

 : عضاوم

 .نيمي بناج نم ىأ «نيمي نع نم :هلوق ىف امك «نم» اهيلع لخدي نأ :اهدحأ

 ىلع :هلوق وهو دحاو تيب هنم ظوفحملاو ردان كلذو «ىلع» اهيلع لخدي نأ :ىناثلاو

 .احنس ريطلا ترم ىنيمي نع
 كلذو شفخألا هلاق دحاو ىنعمل نيريمض اهقلعتم لعافو اهرورجم نوكي نأ :ثلاثلا

 ا اًبهن كنع عد :هلوق

 . لصفنملا هريمض ىلإ لصتملا ريمضلا لعف ىدعت ىلإ ىدؤي الثل كلذو
 عمهلا ىف ىطويسلاو ١/ 171 7. 17١, بيبللا ىنغم ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم
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 # مس

 0 (1)هؤمظ مت ام دعب هيلع نم تدع

 :وحن ىفو (”مههضعب لاق

 .٠

 0| (97كيلع نوه

 .متاح وبأ لاق امك ىمالسإ هنأ حيحصلاو «ىليقعلا ثرحلا نب محازم :هلئاق تيب ردص )١(

 .ليوطلا نم وهو .راطقلا اهب فصو ةديصق نم وهو
 : ءازيزب ضيف نعو لصت :هزجعو
 ءاظلا رسكب  «اهؤمظ» ءلمك :«مث» ةاطقلل ريمضلاو - تراص :«تدغ» :حرشلا

 باتكلا ىفو «برشلاو برشلا نيب ام ءاملا نع اهربص ةدم ةزمه اهدعب ميملا نوكسو

 فاقلا حتفب «ضيق» توصت «لصت» سماخلا مويلا درت :ىأ «اهؤمظ» لدب ءاهسمخ)
 «ضرألا نم عفترا ام :ءاي امهنيب نيئازب «ءازيزب») ضيسبلل ىلعألا رشقلا  ءايلا نوكسو

 .اهب ىدتهي مالعأ اهيف سيل رفق ىأ «لهجم» ««ءاديبي» هناكم ىوريو
 .ءامل ىلع اهرسبص مت نأ دعب اهخارفأ قوق نم تبعذ ةطقلا هذه نأ ركذي : ىنعملا

 ب اهيف ىدتهي ال ءاديبب هايإ ةكرات خرفأ ىذلا اهضيب رشق نع تبهذو
 رتتسم ريمض همسلاو ثينأتلل ءاتلاو راص ىنعمب صقان ضام لعف «تدغ» :بارعإلا

 فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو نمي الحم رورجم قوف ىنعمب مسا «هيلع» رج فرح «نم»
 لعاف «اهؤمظ» ضام لعف «مت» ةيردصم «ام» تدغب قلعتم فرظ «دعب» تدغ ربخ

 بصن لحم ىف ةلمجلاو رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف «لصت» هيلإ فاضم ريمضلاو
 فوذحمب قلعتم «ءازيزب» هيلع نم هلوق ىلع فوطعم رورجمو راج «ضيق نعو# لاح
 .ءازيزل ةفص «لهجم» ضيقل ةفص

 رجلا فرخ لوخد ليلدب «قوف» ىنعمب مسا هيف «ىلع» نإف «هيلع نم» ىف :دهاشلا
 ْ . هيلع

 25١ /؟ ليقع نبا ء67١ ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 ىفو ءال" 0 ىوانهطصالاو ءدوادو 2م“ ىبودنسلاو كلا ىنومشألاو

 باتكلاو 258 / شيعي نباو بدألا ةنازخ نم 4 مقر دهاشلاو ”” /5هعمه

 . 6” /؟ دربملل بضتقملاو ةضئافب

 ١ نأ وهو .رخآ اعضوم شفحخالا دازو# 54 ١/ ىنغملا ىف ماشه نبا لاق « شفخألا وهو قفز

 كيلع كسما» ىلاعت هلوق وحن دحاو ىمسمل نيريمض اهقلعتم لعافو اهرورجم نوكي

 . ؟«تيبلا م06 عاما6 كيلع نوه# رعاشلا لوقو «كجوز

 . براقتملا نم - ىنشلا روعألا هلئاق تيب نم ءزج ("*)

 ” اه ريداقم هلإلا فكب رومألا ََِظ ةلمم : همامتو
 هكلم رظنلا لهأ دنع ءانعم «هلإلا فك» ٠ ةضفخا ىوريو - ففح «نوه» :حرشلا

 . هتاطلسو

 ءاقلا «نإف» هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ىنبم رمأ لعف «نوه» :بارعإلا

 راج «فكب» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصتنم نإ مسا «رومألا» بصنو :ديكوت فرح نإ ليلعتلل

 -ج . هيلإ فاضم اهو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم نإ ربخ «اهريداقم» هيلإ فاضم «هلإلا» رورجمو

 اكو



 امهيلع لخد اذإ «ىلع»و «نع» نأ نييفوكلا نم هقفاو نمو ءارفلا معزو

 .امهتيفرح ىلع (١)(ايقب) «نم»
 ءابلاو ماللاو ذم قوس اهلك رجلا فورح ىلع لخدت «نم» نأ اومعزو

 فق وو(
 . ىفو

 الخد نم امهيلع اَذ لجأ نم 00000

 «نم» صخو ءامهيلع رحلا فرح لوخد حص امهتيمسا توبث لجأ نم : ىأ

 . ىلعب نع رج مدقتو «كلذب اهدارفنال ركذلاب
 : هسنق

 ١ ىنعمب «ىلع»و «بناج ىنعمب نم لوخد دعب «نع» :ليهستلا حرش ىف لاق
 ٠ .قوف

 رمل ىع :
 :لاوحأ ةثالث ذنمو لمل نأ ملعا «لنمو ذمو» :هلوق

 وأ ةعمجلا موي ذم هتيأر ام» :وحن عوفرم درفم مسا امهيلي نأ :©0(ىلوألا)
 :بهاذم ةثالث كلذ ىفو «ناموي ٌذنم

 نييرصبلا نم ريثكو دربملا بهذ هيلإو ربخ عوفرملاو) نآدتبم امهنأ :لوالا
 ةيؤرلا عاطقنا دمأ ةركنلا ىفو ةعمجلا موي ةيؤرلا عاطقنا لوأ ةفرعملا ىف ريدقتلاو

 .ناموي

 ىنيب ريدقتلاو أدتبملا وه عوفرملاو ؟!(ربخلا عضوم ىف نافرظ امهنأ :ىناثلا
 .نييرصبلا نم ةفئاطو شفخأالا بهذ هيلإو «ناموي هئاقل نيبو

 اهقلعتم .لعافو اهرورجم ناك اذإ امسا نوكت «ىلع» نأ ىلع «كيلع» ىف :دهاشلا -

 .دحاو ىمسم ىريمض

 ١/ ١م

 )١( .ج ا( . «؟نايقاب» ب دج

  5.ب (5) .«لوألا» ب ىفو -ج ل

 م

 لكك



 ةعمجلا موي ىضم ذنم :ىأ ءردقم لعفب لعاف امهدعب عوفرملا نأ :ثلاثلاو

 ةفوكلا لهأ وققحم بهذ هيلإو «ةلمجلا ىلإ نافاضم نافرظ امهو (١)(ناموي وأ)

 . 97ليهستلا ىف فنصملاو ىليهسلا هراتخاو

 :وحن ةيلعف اهنوك ريثكلاو ةلمج امهيلي نأ :(ةيناثلا (9ةلاحلا)

 يم لل (ة)«رارإ هادي تدّقع ذم لار ام

 .ب أ ()

 فوذحم وأ اهيءعزجب حرصم ةلمج ىلإ نافاضيو ممامثال , 45 ص ليهستلا ىف لاق ()

 .أ 65 .«اهلعف

 .بلهملا نب ديزي هب حدم .قدررفلا :هلئاق . تيب ردص (84)

 .لماكلا نم ةليوط ةديصق نم

 .رابشألا ةسمخ كّردآَف امسف : : هزجعو

 «هفكب رازإلا دش ذم لاز امه هناكم ىف ىوري «هرازإ هادي تدقع ذم لاز امد : حرشلا

 هجئاوح ىضقي نأ اهيف عيطتسي نكي مل ىتلا ةلوفطلا دح هترواجم نع ةرابعلا هذهب ىنكيو

 ىلع هدشيو رارإلا سبلي نأ عيطتسيو نضاوحلا نع ىنغتسي أدب ذم لار ام :دارملاو ءهسفنب

 ةسمخ كردأ» الع «امس» لفسألا هفصن ىف ناسنإلا هسيلي ام :رارإلاو .هسفنب هطسو

 ىف جردتي زييمتلا نس هغولب تقو نم حودمملا نأ : ىنعملا .ابصلا دح قحلو عفيأ «رابشألا

 . قالخأ مراكمو دجمو ةعفر
 وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض همساو صقان ضام لعف «لار» ةيفان «ام» :بارعإلا

 عفر لحم ىف :ليقو «لازب قلعتم بصن لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم نامز فرظ «ذم»
 حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف «تدقع» هدعب ةيلعفلا ةلمجلا ىلإ فاضم نامر ظفل هربخ ادتبم

 هب لوعفم «هرازإ» هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو فلالاب عوفرم لعاف «هادي» ثينأتلل ءاتلاو
 «فطع فرح ءافلا «امسق» هيلإ فاضم بتئاغلا ريمضو «ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم دقعل

 كردأ ءةفطاع ءافلا «كردأف» وه هريدقت (راوج هيف رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف امس

 كردال هب لوعفم «ةسمخ#» اتفيأ وم هريدقت ناوج هيف رتتسصم ريمض هلعافو فام لعق

 .ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «رابشألا» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 . ةيلعفلا ةلمجلا ىلإ «ذم» هيف فيضأ ثيح «تدقع ذم» ىف :دهاشلا

 ةفرعملا لإ نم ددعلا مسا درج ثيح «رابشأالا ةسمخ» ددعلا ىف رخآ دهاش هيفو
 .فيرعتلا دارأ ثيح دودعملا ىلع اهلخدأو

 2١65 /؟ ماشه نباو ١57 ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 56 ١/ عمهلا ىف ىطويسلاو 77 /؟ ىنغملا ىف ماشه نبا اضيأو 2797 /” ىنومشألاو

 ١7١. /؟ شيعي نباو

 كال



 :هلوقك ةيمسأ نوكت دقو

 (17مفاي انأ ذم... 0 يل

 :©97نابهذم كلذ ىفو

 هب حرصو «راتخملا وهو ةلمجلا ىلإ نافاضم نافرظ «ذنمو ذم» نأ :امهدحأ
 00و

 . د وبيس

 ءامهنع ربخ نوكي فوذحم نامز مسا ردقنو نآدتبم امهنأ :ىناثلاو

 الف «شفحخألا بهذم وهو « عفاي انأ نامز ذمو تدقع نامز ذم :ريدقتلاو

 .روفصع نبا هراتخاو « نيأدتبم الإ هدنع نانوكي

 :هلوقك رورجم مسا امهيلي نأ :ةثلاثلا (40«ةلاحلا»

 ىدسألا رورعم نب تيمكلا وه هلئاق ليقو «لولس نم لجر :هلئاق تيب نم ءزج )١(

 . ناَّعضالا ملطضمو ًةئيغض ىلع الومحم تلز امو : هماتو

 .ليوطلا نم وهو
 :حيضوتلاو ىنومشالا ىف دروو
 ادرمأو تبش نيح الهكو (ديلو عفاي انأ ذم ريخلا ىغبأ تلر امو
 هب لقتسملا هيلع رداقلا ءىشلاب علطضملا «ناغضألا علطضم» دقح «ةنيغض» :حرشلا

 .عفاي وهف عفيأو عفي :لاقيو «نيرشعلا قهار ىذلا مالغلا وه «عفاي» دقحلا :«ناغضألاو»

 .ءادعألا نئاغضب اعلطضم (دذسحم ملحلا تزهان ذنم لزأ مل :ىنعملا

 ةحتفلاب بوصنم هربخ «الومحم» همسا ءاتلاو صقان ضام لعف «تلزام» :بارعإلا

 لوعفم مسا هنال «الومحم» هلوقل لعاف بئان «ةنئيغسم» رورجمو راجج «ىلع» ةرهاظلا
 هيلإ فاضم «ناغضالا» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «الومحم» ىلع فطع «علطضمو»

 دقو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم هربخ «عفاي» أدتبم هانأ» فرظ «ذم» ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم
 .ةيمسالا ةلمحلا ىلإ ذه فيضأ

 .ةيمسالا ةلمجلا ىلإ ؛ذم» تفيضأ ثيح «عفاي انأ ذم» ىف :دهاشلا

 27910 /؟ ىنومشألا ,.167؟ ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .7784 ١/ هيوبيسو 2715 /؟ ىنغملا ىف اضيأو ء155١ /7 ماشه نباو «ىبودنسلاو

 . 7817 /؟ ئنومشالا عجار (؟)

 .ج أ (5) ١/ 75١9. باتكلا عجار 062

 الكا



 «!)نامزأ دن هاي تفع مسرو 0

 :نابهذم كلذ ىفو

 .حيحصلا وهو روهمجلا بهذ هيلإو «رج افرح امهنأ :امهدحأ

 .امهلبق لعفلاب نابوصنم نافرظ امهنأ :رخآلاو

 .ةثالثلا لاوحألا ىلإ مظنلا ىف راشأ دقو

 .هترابع نم امهماكحأ ذخؤت ال :تلق نإف

 ناعفري ال امهنأل ؛نآدتبم امهنأ «اعفر» :هلوق نم موهفملاف ىلوألا امأ :تلق

 . حصالا ىلع ربخلا عفار أدتبملا نأل ؛امهربخ لعج اذإ الإ امهدعب ام

 . «لعفلا ايلوأ وأد :هلوق رهاظ نم (17«مهفتف» ةيناثلا امأو

 .ليوطلا نم وهو .ىدنكلا رجح نب سيقلا ئرمال تيب زجع )١(
 .نافرعو بيبح ىركذ نم كلب اًفق :هردصو
 دحاولا اوبطاخي نأ مهتداع نمو ءدحاو دارملا نكّلو نينثالل باطخ ؛افق# :حرشلا

 .اهتفرعم ىنعي رايدلا نافرع ديري «نافرع» .نينثالا ةغيصب

 تسرد «تفع» ضرألا ىف اًًّمصال رايدلا راثآ نم ىقب ام  نوكسف حتفب «مسر»
 «هراثآ تفع عبرو" ىوريو ءاهب لدتسي ىتلا ةمالعلا ىهو ةيآ عمج «هتايآ» اهملاعم ثحمناو

 .تقولا  ميملاو ىازلا حتفب نمر عمج «نامزأ»

 ةرومعم تناك ىتلا رايدلا كلتو ءمهركذتو ةبحألا قارفل كبنو انظح بدنن افق : ىنعم لا

 .ةسراد ةيواخ تحبصأف مهب

 باوج ىف موزجم عراضم لعف «كبن» هلعاف نينثالا فلأو رمأ لعف «افق» :بارعإلا

 «ىركذ نم) نحن هريدقت اًبوجو هيف رحسم ريمض هلعافو ءايلا فذح همزج ةمالعو رمألا

 فوطعم «نافرعو» ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «بيبح» كبنب قلعتم رورجمو راج

 «هتايآ» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تفع» اضيأ بيبح ىلع فوطعم «مسرو» بيبح ىلع
 ىلع ىنبم رج فرح «ذنم» هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم تفع لعاف

 راجلاو . ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو ذنمب رورجم «نامزأ» بارعإلا نم هل لحم ال مضلا

 .تفعب قلعتم رورجملاو
 .نامزألا رجو ةياغلا ءادتباإل «ذنم» عقو ثيح ؛«نامزأ ذنم» ىف :دهاشلا

 ىفو 2141" /7 ماشه نباو 191 /” ىنومشأالا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 7١ /7 ىنغملا
 .؟مهفف» ب ىفو ج ل (؟)

 07؟كأف



 نيآدتبم كلذ ىف امهلعج نم نأل ؛ةلمجلا ىلإ نافاضم .نافرظ ١2)(امهنأ)
 .اًظفل الإ لعفلا امهلوي ملف ربخلا وه اًنامز امهدعب ردقو

 .مدقت اميف رجلا فورح ©7«عم» (")امهدع» دقف :ةثلاثلا امأو

 رورجملا لبقو ءنافرظ لعفلا لبقو «نآدتبم عوفرملا لبق امهنأ :لصاحلاو
 . (؟7ليهستلا ىف راتخملاو «نافرح

 جردنتل 217«داجأل» «اعد ذم» وحن (05)(ةلمحلا ايلوأ وأ» :لاق ول :تلق نإف

 .ةيمسالا ()«ةلمجلا»

 .(0«ريثكلا» هنأ لعفلا ىلع راصتقالا ىف هل رذعلاو كلذك وه :تلق

 مسا نوكي نأ .امهب رورجملاو امهدعب عوفرملا (90(ىف) طرش :تلق نإف

 . هيلع هبني ملو نامز

 ,3(١2)بابلا لوأ هيلع صن لب :تلق

 :هلوقب (١١)«امهانعم» ىلإ راشأ مث

 وم 3 ل عع م ةيي :2 00 0 07 ٠
 نبتسا ىف ىنعم روضحلا ىفو امه نمكف ىضم ىف ارجي نإو

 (11١)«ةعمجلا موي ذم هتيأر ام» : وحن اًيضام ارج نإ ةياغلا ءادتبال امهنأ :ىئعي ٠

 .©37)«انموي ذم هتيأر ام» :وحن (رضاح ارج نإ ةيفرظللو

 «امه امنإ» 1 ىفو  ج 2ب(١)

 .«امهدع) ب 5 ىفو -ج (؟)

 .؟نم» ب ىفو  ج أ (6)

 .«ةلمج ىلإ نافاضي نافرظ امهنأ» 45 ص ليهستلا ىف لاق (5)
 . «ةلمجلا لعفلا ايلوأ» 1 ىفو - ج «ب (6)

 .1 0 .ج ل(
 . ارثكأ» ىفو .ج لق (8)

 .أ(0)

 .اًنقو ذنمو لمب صصخخو :هلوق دنع )٠١(
 .«اهانعم) ج ىفو .ب كك )١١(

 .ةعمج ا موي نم :ىأ(١١)

 .انموي ىف :ىأ فنسز

7 



 ىلع نالديف ه .اًعم «ىلإ»و «نم» ىنعمب نانوكي امهنأ :١2)ليهستلا ىف دازو

 ىنعمب امهف ةفرعم ضام ىلع الخد نإ امهنأ :كلذ طباضو ءءاهتنالاو ءادتبالا

 «ىلإ نم» ىنعمب امهف ةركن ىلع وأ «ىف» ىنعمب امهف ةفرعم رضاح ىلع وأ «نم»
 .مايأ ةعبرأ 2):ذم» هتيأر ام «وحن» اعمو

 .ام ديز ءابو نعو نم دعبو :هلوقو

 دعبو 2404 ليلق مع نع دعبو 04 مهاياَطخ امم» «نم» دعب اهتدايز لاثم
 .(004 ةمحر امبف © ءابلا

00 00 

 . املع دق لمع نع عي ملف :هلوقو

 نأ :ليهستلا ىف ركذو .تايآلا ىف امك رجلا نع ؟"0اهفكت مل «ام» نأ :

 :هلوقك 2/9 ليلعتلا ىنعم اهيف ثدحتو ءابلا فكت دق «ام)

 (287بيطخ تْنأو ىرت دق امبلا 0200606...

 )١( ص ليهستلا 95.
 )(  1.2؛لنم) ج ءب ىفو

 )*( روهظل مهتائيطخ ام ةءارقب ليثمتلا ىلوألا :ىنغملا لاق - حون ةروس نم 76 ةيآلا نم
 .اهرج 00

 ) )5ةيآلا نم ٠+ .نونمؤملا ةروس نم
 ) )6ةيآلا نم ١64 .نارمع لآ ةروس نم

 )( .«اهفكت نكت مل» ب ىفو ج ءأ
 ) )0ص ليهستلا ىف لاق ١57 »... ءابلاو بر دعب اذكو ةفاك ريغو ةفاك «ام» اهدعب دادزتو

 «ليلعتلا ىنعم ةفوفكملا ءابلا ىف ثدحتو .

 ) )4.فيفخلا نم وهو . سودقلا دبع نب حلاصل :عماوللا رردلا ىف تيب زجع

 .اًباوج ريحت ال ترص نئلف :هردصو
 «ىرت» هدري ىأ ءاّباوج رحي ملف هتملك :لاقي «ريحي راحأ نم «ريحت آل» : حرشلا -

 .لوعفملل ءانبلاب
 درت ال نآلا ترص نإ  لوقي تيم ءاثر ىف تيبلاو :عماوللا رردلا ىف لاق :ىنعملا

 كربق ىلإ رظن نم نإف .لاحلا ناسلب بيطخ تنأو ىرت ام اريثكف :كملكي نمل اًباوج

 .كلذب ظعتا نآلا هيلإ تنأ امو هيلع تنك ام ركذتو

 همسا ءاتلاو صقان ضام لعف راص «ترص» ةيطرش نإو ديكأتلل ماللا «نئلف» :بارعإلا

 -ريحت ال هلوقل لوعفم ةاًباوج» راص ربخ بصن لحم ىف ةلمج «ريحت ال» طرشلا لعف وهو
35 

35 

 ااا



 :ةيفاكلا ىف لاقو

 .0«2كلذ ىف عروُنو .ها «')امبرك ام ءابلا درت دقو

 ' :هلوقو

 فكي ملرجو امهيلت دقو ١ فكَف فاكلاو بر دعب ديزو

 .ةفاك ريغو ةفاك .فاكلاو بر دعب دازت «ام» نأ : نعي

 :رعاشلا لوقو «204ُذوي امبر » :ةفاك اهلاثم

 (©ميلحلا لجرلاو ناوشنلا امك  ديمَّح ابآو ىلإ كرمعل
 تلخد رج فرح ءايلاو طرشلا باوج «ىرت دق امبل» زييمتلا ىلع بوصنم هنإ :ليقو-

 ليسا ينعم ةايلا عم تقدس قالا اما :كلام نبا لاق رجلا لمع نع ةفاكلا ام اهيلع

 ىنبم «ىرت» «مكاده امك هوركذاو# :ىلاعت هلوق ىف ليلعتلا ىنعم فاكلا ىف تثدحأ امك

 ةلمجلاو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم هربخ «بيطخ» ادتبم تنأو لاحلل واولا «تنأو» لوهجملل

 . لاح بصن لحم ىف
 ةفاكلا «اما اهيلع تلخد رج فرح ءابلا  طرشلا باوج ىهو  ةامبل» ىف :دهاشلا

 امك ليلعتلا ىنعم ءابلا غم تثدحأ ةفاكلا «ام» نإ :لاقو كلام نبا هركذ .رجلا لمع نع
 .؟مكاده امك هوركذاو» :ىلاعت هلوق ىف ليلعتلا ىنعم فاكلا ىف تثدحأ

 1١ /" ىنغملا ىف ماشه نباو 58 / هعمه ىف ىطويسلا هركذ :هعضاوم

 ىف امك باوصلا وهو «امبرك ام ءابلا درت دقو» ج «ب وو «ابرك ام ءابلا درت دقو»١ أ ىف )١(

 .68 ةقرو ةيفاكلا
 ىف كلام نبا'هركذ . .امبرك اليلعت ام عم ناديفتو» :7/8 /" هعمه ىف ىطويسلا لاق ()

 هريغو ىفاريسسلاو .ىرأ امبر بيطخ تنأو ىرت دق امبل ىنعمف :لاقو .هءابلا ىف ليهستلا

 .نم ىف
 نم درو ام «ذئنيح . ليلعتلا امهتدافأ :ىأ « نايح وبأ هركنأو موظنملا كبس ىف هب مزجو

 .«لوؤم كلذ

 :رجحلا ةروس نم 3 ةيآلا ع سس 22

 .رفاولا نم وهو  مجعألا نب دايز هلئاق (5)

 وأ ىنيمي كرمعل :ىأ فوذحم ربخلاو ًأدتبم رمع مسقلل ماللا «كرمعل# :بارعإلا
 نإ مسا ىلع تفطع ؛ءابأو» همسأا ملكتملا ءايو بصنو ديكوت فرح نإ «ىننإ» ىمسق

 نع اهتفكف ةفاكلا ام اهيلع تلخد هيبشتلل فاكلا «ناوشنلا امك» هيلإ فاضم «ديمحا

 «ميلحلا ناوشنلا ىلع فطع «لجرلاو» .نآل ربصخ هنأ ىلع ناوشنلا عفر كلذلف لمعلا

 . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم .هتفص

 ففي



 .ةفوصوم ةركن دوي اًبر» ىف «ام» نوك 20نوعسي نبا راجأو 000 0
 ىلنع ةيردصم «ام» نوك تيبلا ىف هريغ زاجأو «- دوي دو - (9«ةبر» :ىأ

 ,(©29«ةيمسالا ةلمجلاب" اهلصو زاجأ نم بهذم

 ' «©ليقص فيسب ةبرض ابر  :ةفاك ريغ اهلاثمو

 نع اهتفكف ةفاكلا «ام» اهيلع تلخد هيبشتلل فاكلا «ناوشنلا امك» ىف :دهاشلا -
 .هيف دهاش الف «ناوشنلاكل١ ىوريو ةيربخلا ىلع ناوشنلا عفر كلذلف لمعلا

 1617 ١/ ىنغملا ىف ماشه نباو و3 ص ةيفلألل هحرش ىف ىدوكملا هركذ : هعضاوم

 اهيقف ايوغل ايوحن ابيدأ ناك :ريبزلا لاق .نوعسي نب فسوي نب ىقبي نب فسوي : :وه )١(

 هللا دبع نب كلام نع ىورو «ةيبرعلا ملعب هتقو ىف اًمدقتم .ءاملعلا ةلج نم الضاف
 دودح ىف تام .هريغو حاضيإلا دهاوش نم متعأ ام حرش ىف حابصملا فلأو هريغو ىبتعلا
 ١ . ةثامسمخو نيعبرأ ةنس

 .«ةيمسإلاب) ج 3 ىفو .ب (5) .(بر) .ء.ب ىفو - (١

 .فيفخلا نم وهو . ىناسغلا ءالعرلا نب ىدع : هلئاق تيب ردص قد

 .ءالجت ةنعطو ىرصب نيب :هزجعو
 نوكسو ءايلا مضب - «ىرصب) ءلوعفم ىنعمب ليعف .ولجم : ىأ «ليقص» :حرشلا

 ددعتم ىلإ الإ فاضت ال «نيب» نأ عم ىرصب ىلإ «نيب» فاضأ دقو ماشلاب دلب - داصلا

 1 :نيينعم دحأ ىلع
 ءازجأ تاذ اهنأل ءددعتملا ةوق ىف ظفللا ىف ادحاو ناك نإو «ىرصب» نأ لوألا

 .ةريثك تالحمو

 ةعساولا «ءالجن ةنعط» .«ىرصب نكامأ نيب» ريدقتلاو ءاقوذحم اًفاضم كانه نأ :ىناثلا
 . عاستالا ةرهاظلا

 .اًقرشم الامعتسا ةهجلا هذه ىف ىحمرو ىفيس تلمعتسا ام اريثك :ىنعملا

 عوفرم أدتبم «ةبرض» ةدئاز امو دئازلاب هيبش رجو ريثكت فرح بر ءامبر» : بارعإلا
 دئازلاب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمضب
 فرظ «نيب# ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم تعن «ليقص» ةبرضب قلعتم رورجمو راج «فيسب»
 «ءالجن» ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم ةيرض ىلع فوطعم «ةنعطو» هيلإ فاضم ؟ىرصب» ناكم
 ةحتفلاب رجي نأ هقححو ةرورضلل ةرسكلاب رج دقو «ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم ةنعطل ةفص

 رورجملا أدتبملا ربخو «ةدودمملا ثينأتلا فلأب هلاصتال فرصني ال مسا هنال ةرسكلا نع ةباين
 .فوذحم «ةبرض) وهو برب اظفل

 . لمعلا نع اهفكت ملو «بر» ىلع «ام» تلخد ثيح «ةبرض امبر» ىف :دهاشلا

 .85 ص ىدوكملاو «89 / ىنومشالا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىطويسلاو ١/ ١7١ ىنغملا ىف اًضيأو 100 /7 ماشه نباو .ىوانهطصالاو «ىبودنسلاو
 .7/87/7 هعمه ىف

 8 ففي



 (17مراجو هيلع مورجسم سانلا امك 0

 .سانلاو ةبرض رجب

 :هلوق نم مهفي :تلق؟«فاكلاو بر» دعب «ام» ىلع بلغألا ام :تلق نإف

 ' .©9ةيفاكلا ىف هب حرصو ()«بلغألا» وه فكلا نأ «دقو»

 لمعلا اذ عاش واولا دعبو اَقلاو لب دعب ترجف بر تّقذحو :هلوقو

 :ةبؤر لوق «لب» دعب (96*4كلذ لاثم»

 0 «0)همتق جاجفلا لم دلب لب

 .ليوطلا نم وهو  ىمهنلا ةقاري نب ورمع هلئاق تيب زجع )١(
 .هنأ ملعنو انالوم رصننو :هردصو

 مولا هيلع عقاو «هيلع مورجم) فيلحلا هنم دارملا «انالوم» رراؤنو نيعن «رصنن» : حرشلا :

 .دعتم ملاظ «مراجا

 .دحاو نيتياورلا ىئعمو . ملاظو هيلع مولظم سانلا امك :ىوريو

 ىنجي سشانلا رئاسك هنأ ملعن اننأ عم هودذع ىلع هدعاسنو انفيلح .نيعن اننإ :ىنعملا

 «انالوم» رتتسم ريمض لعافلاو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «رصنن» :بارعإلا

 ريمض لعافلاو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «ملعنو» هيلإ فاضم ريمضلاو لوعفم

 «سانلا» ةدئاز ام ؛ةراج فاكلا «امك» همسا ءاهلاو بصنو ديكوت فرح «هنأ» رتسم

 اهربخو اهمساو نأ ةلمجو «نأ) ربحت فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب رورجم

 عقوم عقاو «هيلع» لوعفم مسا وهو نأل ناث ربخ «مورجم» «يلعت» ىلوعقفم دسم تدس

 .مورجم ىلع فوطعم «مراجو» مورجمل لعافلا بئان
 ىف رجلا لمع نم اهعنمت ملو فاكلا دعب «ام) تدير ثيح «سانلا امك2 ىف :دهاشلا

 ماشه نباو "7 / ليقع نباو ١617 ص مظانلا نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم

 / هعمه ىف ىطويسلاو ىبودنسلاو 504 / ىنومشالاو 201 ص ىدوكملاو 165 /

 .6٠؟ ١/ ىنغملا ىف ماشه نباو ثا ل

 هه «اًبلاغ برو فاكلا تفكو) 6 ةقرو ةيفاكلا ىف لاق ( .«بلاغلا)» ج ىفو ب 5 4ففز

 .«هلاثم) ب ىفو  ج ء!(5)

 .زجارلل جاجعلا نب ةيؤر هاف تيب ردص ()
 ١ .همرهجو ةتاتك ىرتشي ال : هزجعو

  عساولا قيرطلا وهو جف عمج «جاجفلا» «رثكأ ريكذتلاو «ثنؤيو ركذي «دلبا :حرشلا

 هلصأ :ليقو ءهسفن طاسبلا وه  رفعج ةنزب «همرهج) رابغلا  ءاتلاو فاقلا حتفب  (همتق»

 - .بسنلا ءاي فذحف «سرافب دلب وهو «مرهج ىلإ ةبسن  ةددشم بسن ءايب  «ةيمرهج#

 ا/ا/ 5



 :©9هلوق واولا دعبو

 (0ىلَعبيل مومهلا عاونأب ىَلَع ةلودس ىخرأ رحبلا جومك ليلو

 نأ ىلإ ريشيو تابوعصلاو قاشملا لمحتو رافسألا ىلع ةردقلاب هسفن فصي :ىنعملا -
 .ةبعصلا كلاسملاو ةرعولا قرطلا عطق ىلع ةيوق هتقان

 اهروهظ نسم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم ؛دلب» بارضإ فرح «لب» :بارعإلا
 ادتبم «ءلم» «لب» دعب ةفوذحملا بر وهو دئازلاب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا
 سكعلا روجيو هيلإ فاضم ريمضلاو ىناثلا أدتبملا ربخ «همتق» هيلإ فاضم «جاجفلا» ناث
 «هناتك» لوهجملل ىنبم عراضم لعف «ىرتشي# ةيفان ال١ دلبل ةفص عفر لحم ىف ةلمجلاو
 لب دعب عقاولا أدتبملا ربخو «دلبل عفر لحم ىف ةلمجلاو هيلع فطع «همرهجو» لعاف بئان

 .هدعب تيب ىف عقو ةفوذحملا برب هظفل رورجملاو

 .«لب» دعب ةفوذحملا برب ؛دلب» رج ثيح «دلب لب» ىف :دهاشلا
 2١67 ص مظانلا نباو «59 /؟ ليقع نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 دس هعمه ىف اضيأو 7" ص ىطويسلاو ىوانهطصالاو دوادو «؛49 /" ىنومشألاو

 .708 /؟ فاصنإلاو ١/ ٠١ ىنغملا ىف ماشه نباو
 .رفاولا نم  رميوع نب كلام همساو لختتملا : هلئاق .تيب ردص )١(

 : طايّرلا ىفو طورملا ىف معاون :هزجنعو
 اهداوس ةديدشلا «نيعلا ضايب ةديدشلا ىهو ءاروح عمج  ءاحلا مضي «روحف» :حرشلا

 ةعساولا ىهو هانيع عمج نيعلا رسكب «نيع» هب تبعل اذإ ءاوهل وهلأ ءىشلاب «ترهل»
 «طايرلا» ملع هل رازإ وهو - ميملا رسككب - طرم عمج «طورملا» ةمعان عمج «معاون» . . نيعلا

 .ةففلمب تسيل ىتلا ةفحلملا ىهو - ءايلا نوكسو ءارلا رسكب  ةطير عمج

 «توهل» قيقحت فرح «دق» ةرمضم برب هيف رجلاو روح بر :ىأ «روحف» :بارعإلا
 فوصوملاو ةفصلا نيب ةضرتعم نهب توهل دق ةلمجو ءرورجمو راج «نهب» لعافو لعف

 .روحل ةفص «نيع»

 برب هيف رجلاو ءروح بر :ىأ .ءافلا دعب «بر#» رامضإ ىلع «روحف» ىف :دهاشلا

 1 1 . ةرمضملا
 ١88 /” شيعي نباو «1998 /7 ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 ش .8.6 7707 ١/ فاصنإلاو
 .ب('0)

 - .ليوطلا نم .ةروهشملا هتقلعم نم سيقلا ؤرما هلئاق ()

 اال ه



 : هلوقك نهنود ةفوذحمم رجن دقو

 هلوه ةدش ىف رحبلا جومب ليللا هبش .هتملظ ةفاثك ىف :ىأ ؟رحبلا جومك» :حرشلا -

 «ىلتبيل» مومهلا بورض :«مومهلا عاونأ» .لدس اهدحاو ءراتسالا :لودسلا ؟هلودس#

 «نازحالاو مومهلا عاونأ عم همالظ روتس ىلع ىخرأ لوهلا ديدش ليل بر .: ىنعملا
 .ءىشب لابأ ملو هتعطق ؟عزجأ مأ ربصأأ ىنربتخيل

 اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم بر واو واولا ؟ليلو» :بارعإلا
 فوذحمب قلعتم رورجمو راج «جومك» ةفوذحملا بر اهتضتقا :ئتلا ةكرحلاب لحملا لاغتشا

 حتف ىلع ىنبم ضام لعف «ىخرا» ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «رحبلا» ليلل ةفص
 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم «هلودس» وه هريدقت اًزاوج رتتسم ريمض لعافلاو ردقم
 ةفوذحملا برب رورجملا ادتبملا ربح عفر لحم ىف ةلمجلاو ءهيلإ فاضم بئاغلا ريمضو

 ؛مومهلا» ىخرأب قلعتم« رورجمو راج «عاونأب» ىخرأب قلعتم رورجمو راج «ىلع»

 بوصنم عراضم لعف ىلتبي ليلعتلا مال ماللا ؟ىلتبيل» ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم
 .ءايلا ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو ليلعتلا مال دعب ةرمضم نأب

 .واولا دعب ةفوذحملا برب «ليل» رج ثيح «ليلو» ىف :دهاشلا

 21517 /7؟ ماشه نياو ١67 ص مظانلا نبا :ةيفلآلا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .7" ص ىطويسلاو ءالا” ص ىدوكملاو ,ىوانهطصالاو ءدوادو 27٠٠ /7 ىنومشألا

 .فيفنخلا نم وهو  رمعم نب ليمج :هلئاق )١(
 اهراثآ نم عفتراو صخش ام «للطلا» رايدلا راثآ نم ضرالاب قصل ام «مسرلا» :حرشلا

 .هلجأ نم هانعم : ليقو ءىسفن ىف همظع نم هانعم : ليق «هللج نم# دتولاك

 ىلع اًنزحو اًمسأ تومأ تدكف «هيف تفقو ةبوبحملا راد راثآ نم قاب. رثأ بر :ىنعم ا

 .اهناكس نم ةيلاخ ةيواخ تحبصأف ةرماع تناك ىتلا عوبرلا كلت

 ضام لعف «تفقو» هيلإ فاضم «راد» ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم «مسر» :بارعإلا

 رورجملاو راجلاو هيلإ فاضم ريمضلاو ىفب رورجم «هللط» رج فرح «ىف» لعاف ءاتلاو
 ضام لعف «تدك» مسرل ةفص رج لحم ىف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو .تفقوب قلعتم

 بوصنم هب لوعفم «ةايحلا رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف «ىضقأ» همسا ءاتلاو صقان

 ةلمجو ؛داك» ربخ بصن لحم ىف هلوعفمو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو «ةرهاظلا ةحتفلاب
 . أدتبملا ربخ عفر لحم ىف هربخو همساو «داك»

 الو واو ال ءىش اهمدقتي ملو ةفوذحم برب «مسر» رج ثيح ؛راد مسرلا ىف :دهاشلا

 - .اًدج ليلق وهو لب الو ءاف

 رلنبك



 دعبو « رثكأ واولا دعبو ؛ اريثك ءافلا دعب :ةفوذحم برب رجي : ليهستلا ىفو

 . ,(1)مه . لقأ درجتلا عمو اليلق لب

 ءافلاب رجلا سيلو «لب ىلإ ةبسنلاب دارأ نإ الإ ءافلا دعب (ريثك هنوك ىف عزونو
 .©0«لبو»

 ىفو «قافتالا روفصع نبا ىكحو .2)ه قافتاب :ليهستلا ىف لاق

 بانم امهتباينل (49«لبو» ءافلاب وه ضفخلا نأ نييوحنلا ضعب معزو :فاشترالا
 60ه بر

 :هلوقو

 مرو ع مل هه لع مدرع ٌكدااو

 هِرَّطم ىري هضعبو فذح ىدل بر ىوسب رجي دقو
 .درطم ريغو درطم :نابرض اًقوذحم «بر» ىوسب رجلا

 : عضاوم ىف درطملاف

 .©0ضوع نود مسقلا ىف ةلالجلا ظفل :لوألا

 :©9(هلوق) :وحن ءابلا لوخدل حلاصلا امو سيل ربخ ىلع فوطعملا : ىناثلا

 ماشه نباو «4 /”؟ ليقع نباو ١6 مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم -

 ىفو ال" ص ىطويسلاو .ءىوانهطصالالاو ء«دوادو ٠٠",« / ىنومشالاو ءككم /؟

 2.586 ١/ صئاصخلاو ١/ ”77 ٠١85 فاصنإلاو ”8 /” شيعي نباو ”ال /؟ هعمه

 6١ 1١. ى/*

 )١( ص ليهستلا ١48.

 .؟ليبو» ب أ ىفو  ج (0)

 .«قافتاب لبو ءافلاب رجلا سيلو» : ١58 ص ليهستلا ىف لاق ()

 .«ليبو» ب ءأ ىفو -ج (4)

 .867” ص فاشترالا (5)

 .«نلعفال هللا” :وحن (1)
 .ب (0
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 (1)ًيئاج ناك اذإ اًيش قباس الو ىضم ام كردم تسل ىّنأ ىل اَدَب

 :وحن الآ ('9«دعب» ثلاثلا

 هم املا مام مام ام معامل 9 ريخ هللا هازج لجر الأ

 . لجر نم الأ :كديري

 نم وهو . .يبطلا نم وهو ريصهز نب بعك دلاو وهو «ىملس ىبأ نب ريهز :هلئاق )١(
 اًئيط ىتأو رفق هلتقيل ىرسك هبلط ثيح رذنملا نب نامعنلا اهيف ريهز ركذي ةديصق

 . ىأرلا هيف هل أشن :ىأ 6ىل ادب) :حرشلا

 نم ءىجيس ام ىلع قبسأ ىننأ ردقأ الو تاف ام كردأ ال ىننأ رهظو ىل شن دق :ىنعللا
 . ثداوحلا

 اهمسا ءايلاو بصنو ديكوت فرح «ىنأ» رورجمو راج «ىل» ىضام لعف «ادب» :بارعإلا

 ةحتفلاب بوصنم سيل ربخ «كردم» اهمساو سيل «تسلا ادي لعاف عقر لحم ىف ىهو
 ربخ عفر لحم ىف اهتلمج عم تسلو «ةفاضإلاب رجلا لحم ىف ةلمج «ىضم ام» ةرهاظلا
 سيل ريخخ ىف ةدئازلا ءابلا تابثإ مهوت ىلع سيل ربخخ ىلع اًمطع ربجلاب «قباس الو» نأ
 ناك اذإ هريدقت فوذحم اذإ باوجو ريمض اهمساو ناك ربخ «ايئاج» قباس لومعم ةائيش»
 . هقبسأ الف ايتاج

 مهوت ىلع سيل ربخ ىلع فطع ةردقملا ءابلاب رورجسم هنإف «قباس الو# ىف :دهاشلا
 ال ذئتيحف ظفللا ىلع اًمطع اضيأ بصنلاب ىور دقو ءرجلاب ىور اذكه .هيف ءابلا تابثإ
 . هيف دهاش

 شيعي نباو «ىوانهطصالاو 7٠7 /” ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .7785 ١/ ىرضتخلاو ءالا ص اهتاوخأو نإ باب ىف مظانلا نباو ه0 /”

 .ةوحن) ب ىفو .ج ءأ (1)
 .رفاولا نم . . هلئاق ىلإ هزعي ملو هيوبيس هدشنأو  ةيدابلإ لهأ نم ليجرل تيب ردص (؟)

 .تيبت ةلصحم ىلع لدي : :هزجعو

 لصحت ىتلا ةأرملا ةلصحملا :ىرهوجلا لاق  ةددشملا داصلا رسكب «ةلصحم» :حرشلا

 .حاكنلا تيبلاو «ةأرما ىأ ءاتيب ىل نوكت  ءاتلا حتفب  «تييت» ندعملا بارت

 .لجر نم الآ :هريدقت .ةردقم نمب رورجم هنإف ؟لجر# ىف :دهاشلا

 .الجر ىنورت الآ :ىأ بصنلاب «الجر الأ» تاياورلا رثكأو
 ءالا/ص سنجلل ةيفانلا 2ال» باب ىف ةيفلألل هحرش ىف مظانلا نبا هركذ :هعضاوم

 ىف ماشه نباو ١/ 275١ باتكلاو ٠١١« /7 شيعي نباو ةنازخلا نم ١77 مقر دهاشلاو
 ىتغملا ١/ 202

 الالم



 مهارد مكب» :وحن فرحملاب ترج اذإ ةيماهفتسالا 'مك» دعب : عبارلا

 .«9اهتفاضإب رجلا نإ :هلوق ىف جاجزلل اًقالخ 22١١ (كبوث تيرتشا)

 :باوج ىف ءديز :وحن فوذحملا 29(لثم) نمضت ام باوج ىف :سماخلا

 .تررم نمي

 :وحن « لصتم فرحب هئمضت ام ىلع فوطعملا ىف :سداسلا

 (؟7عراصم بوتَلاو ىرَجَم ٍريطللو 00000.20...

 .مهرد نم مكب :ىأ (هتيرتشا) ج ءب ىفو أ )١(

 ْ :نارمأ جاجزلا ريدقت ةحص نم عنمي )١(

 . فاضي ال بكرملا ددعلاو .بكرم ددع نع ةياتك نوكت دق ةيماهفتسالا مك نأ :لوالا

 .حيصفلا ىف هدعب ام ىلإ

 رجلا ناك ولف هرج فرحب ةقويسم نوكت نأ اهدعب رجلا ىف اوطرتشا مهنأ :ىناثلا

 | رتشي مل اهدعب ام ىلإ اهتفاضإب
 ىلع نيدلا ىيحم خيشلا .ه1 .اهدعي امل راجلا فوذحملا ىلع اليلد نوكيل هوطرش امنإو

 . ١17 /” حيضوتلا

 . (ىلثم) أ! ىفو - ج «ب (07)

 .رشب نب شادخ  ثيعبلا هنأ حصالاو حيرذ نب سيق ىنيعلا لاق :هلئاق :تيب زجع (4)

 .ليوطلا نم وهو . عقاو مح ام لك ىموقل اي الآ :هردصو

 «بونجلا» عقاو ردق ام لك هانعم ميما ديدشتو ءاحلا مضي  ؛؟مح ام لك» : حرشلا

 .سيقل رسكلابو ميمتل حتفلاب :اعرص هتعرص نم عرصم عمج  «عراصملا» .بنج عمج
 تاماللا نم ىهو  ةثاغتسالل ماللا «ىموقل» ءادن فرح «اي» هيبنتلل ؛الا» :بارعإلا

 هيلإ فاضم «مح ام» ةرهاظلا. ةمضلاب عوفرم ادتبم «لك» ىدانم ىموق  ديكوتلل ةدئازلا

 . أدتبم «ىرجم» مدقم ربخ رورجمو راج «ريطللو» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبمل ربخ «عقاو»

 ش .رخآؤم

 «عراصم» نع ربخ هنأ عم رجلاب «بوتجلا» ءاج ثيح «عراصم بونجلاو» ىف :دهاشلا

 .بونجللو هريدقت ردقم فرحب رجلاو «ريطللو» هلوق ىلع فطع هنأل

 فخ



 :وحن ءالب لصفنم فرحب هنمضت ام ىلع فوطعملا ىف : عباسلا
 ا ىلا ىلا ىلا ل

 (١)ربجيف ةفآر بيبح الو ارجهي نأ دّلج بحمل ام

 ىف نسحلا وبأ ركذ .ولب لصفنم فرحب هنمضت ام ىلع فوطعملا ىف :نماثلا

 ام نوكي نأ داتعملا نأل ؛"9«امهدحأ» ولو ورمع وأ ديزب ءىج :لاقي هنأ 2)لئاسملا
 .2؟7ىندأ ول دعب

 لوقتف ؛«ديزب تررم» :وحن 2*هنمضت ام دعب ةزمهلاب نورقملا ىف :عساتلا
 . لئاسملا ىف شفخألا هاكح ؟«ورمع نب ديزأ)

 :لوقتف «مهردب تئج» :لاقي (7«نأك» هنمضت ام دعب نورقملا ىف .: رشاعلا
 .رثكأ اذهو :شفخألا لاق .«رانيد الّهف»

 .هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو .هزجار مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق )١(

 «ةفأرلا» لصولا دض وهو رجهلا نم ءارجهي» ةوق  ماللا حتسفب  ؟دلجا :حرشلا

 .ةقفشلاو ةمحرلا

 ؛دلج» اهمسا ىلع مدقت ام ربخ رورجمو راج «بحلل» سيل ىنعمب «ام» : بارعإلا
 بحمل ام :ريدقتلاو ةيردصم نإف رجهي نأل ىأ «ارجهي نأ» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم اهمسا

 مدقت ربخ بيبحلو ال مسا «ةفأر# ةفآر بيبحل سيلو :ىأ «بيبح الو» .نارجهلل ةوق

 لوعفملاو ,عابشإلل هيف فلالاو اربجي نأف :ىأ ءافلا دعب نأ ريدقتب  ءارلا بصنب «اربجيف»

 .بحملا :ىأ هربجيف هريدقت فوذحم

 لصفنم فرحب «بحملا» ىلع اًمطع هنوكل ًرورجم ءاج ثيح «بيبح الو» ىف :دهاشلا
 .ةفآر بيبحل الو «هريدقت «ال» وهو

 ءالال /؟ هعمه ىف ىطويسلاو 7١١ /7 ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .776 /7؟ ىرضخلاو

 .شفخالا نسحلا ىبال باتك )١(

 لاقو امهيلك ولو ورمعو ديزب ءىج :لاقي» ب ىفو -أ5(1) «امهيلك» ج ءب ىفو 1(
 داتعملا نأل ءامهدحأ ولو ورمع وأ ديزب ءىج :لاقي نأ اذه نم نسحأو :فنصملا

 .فوذحملا لثم نمضت ام ىأ (6)

 .«هنأك» ب لأ ىفو اج (5)



 لضفأ وه مهْيأب ررما» : وحن «هنمضت ام دعب نإب نورقملا ىف :رشع ىداحلا

 . .«ورمع نإو ديز نإ

 لهسأ اهايإ اهلبق ام نمضتل نإ دعب ءابلا رامضإ هيوبيس لعجو سنوي هزاجأو
 .29)هدارطا كلذب ملعف واولا دعب بر رامضإ نم

 تررم» :سنوي ىكح هنمضت ام دعب ءازجلا ءافب نورقملا ىف :رشع ىناثلا
 تررم دقف حلاصب ررمأ ال نإ :ريدقت ىلع «حلاطف حلاص ال نإ حلاص لجرب
 .©0حلاطب

 . فنصملا دنع «؟!(هيلع) ساقي درطم عضاوملا هذه (76عيمجف»

 ىف الإ هلمع ءاقبإو رجلا فرح فذح زوجي ال هنأ «ةبراغملا 20(هررق) ىذلاو

 .فالخ ىلع مك باب ىفو ءمسقلا 200باب)

 :رعاشلا لوق اهنم .تايبأ هنم ")7(عمسف) درطملا ريغ امأو

 (80عباصالا فكألاب بْيَلُك تَراشأ  ةليبق رش سانلا ئأ ليق اذإ

 :وحن ىف رجلا ءاقب ذوذش ىف فالخ الو :297ليهستلا ىف لاق

 عباصالا فكالاب بيلُك تراشأ

 ىف امهوحنو بر ترمضأ اذإ ىوقأ مهدنع اذه ناكو ....» ١/ ١7 هيوبيس لاق )١(

 نإو ديز نإ ١ لضفأ مهيأ ىلع ررما :سنوي لاق مث نمو «سينأ اهب سيل ةدلبو :مهلوق

 .ورمع

 .٠..2.0. ورمعب وأ ديزب تررم نإ :ىنعي

 2507 0701 0.0 /؟ ىنومشألا عجار (1)

 .«عيمجلا ج ءاب ىفو ءأ ()

 .«اهيلع» ب ىفو  ج ء.85(1)

 .«ةردق» ب ىفو - ج أ (6)

 .ب (0)

 .«عومسمف» ج ىفو اج نق (0)

 .هلمع ءاقبو رجلا فرح فذح دهاشلاو  هحرش ىضم (8)

 .بيلك ىلإ تراشأ :ريدقتلا

 . ١54 ص ليهستلا عجار (9)

 جهر



 ةفاصالا

 اًئيس روطك فذحأ فيضت امم اًئيونت وأ بارعإلا ىلت اًنون

 امهب قحلا امو ؛هدح ىلع عومجملاو ىنثملا «بارعإلا ىلت اًثون» :هلوق لمش

 نم زرتحاو «كيرشعو» (0١(كينئا)> «ضبقا»و «كيمداخ»و «كيمالغ تيأر» :وحن

 «تاكرحلاب هبرعأ نم ةغل ىف نينسو 20(نيكاسم) :وحن بارعإلا ىلت 7"2ال) نون
 .ةفاضإلل فذحت ال اهنإف

 ردقملاو «47(ءانيس روط) روط ىف كلوقك رهاظلا «اًئيونت وأ» :هلوق لمشو

 : هيبنت

 فذحي ال امهريغ نأو «نونئلاو «نيونتلا ىلع هراصتقا ()(همالك) نم مهف

 :(9ةيفاكلا ىف لاق .ثينأتلا ات فذحت دقو

 4ك ,(2)م ...دزت الف تعمس تاملك ىف )دري دق هنم ثينأتلا ات فذحو

 . ندع ىأ 20١0 «هدع هل اردعألا» . مهضعب ةءارق هتمو

 . ؟«كيتتثا» ب ىفو - ج ل0

 .ب ل (0)

 . ؟نيكسملا ب ىفو - اج 5 ففز

 .نونمؤملا ةروس نم ٠١ ةيآلا نم (4)
 1 (هز

 . «ةيفاكلا حرشا - ج ىفو ب 0 )ن0(

7« -- 

 .؟درت» ج ىفو ب ءأ (8)
 1 5١: ةقزو ةيفاكلا ىف تيبلا صنو (9)

 .ةبوتلا ةروس نم 5457 ةيآلا نم )٠١١(

 اند



 74 ةالصلا ماقإو ١ (١!ىلاعت هلوق) هنم لعجو سايق هنأ ءارفلا مالك رهاظو

 . ررجا ىناثلاو» :لاق مث

 «ىونملا "9 فرحلا) هنأ :ىناثلاو ,فاضملا هنأ :اهدحأ :لاوقأ هل راجلا ىف

 الإ لصتت الو هب رئامضلا لاصتال .حيحصلا وهو (هيوبيس بهذم لوألاو

 . اهلماعب
 :لاق مك

 اذخ ماللاو كاذ الا حّلصَي مل اَذإ «ىف» وأ «نم» وناو

 0 كنْيَذ ىوس امل

 :ماسقأ ةثالث ىلع ةفاضإلا نأ : ىنعي : ىنعي

 ةحص عم هيلإ فاضملا ضعب فاضملا نوكي نأ هطباضو .نمب ردقم :لوألا

 .«ةضف متاخد» : وحن . هيلع همسا قالطإ

 «تادودعملا ىلإ دانعألا ةفاضإ عونلا اذه نمو :ليهستلا حرش ىف لاق

 .ه | .تاردقملا ىلإ ريداقملاو

 اهنأ جارسلا نبا بهذم فالخ (؟!(تادودعملا) ىلإ دادعألا ةفاضإ ىفو

 .ماللاب 0*2(ةردقم) اهنأ :ىسرافلا بهذمو «نمب ةردقم

 نم ىنعمب اهنأ ىلع اقفتا «ةئامثالث :وحن ددع ىلإ دع تفضأ نإف

 ىلع ماللا ىنعمب ىهف «ديز دي» :وحن هيلع همسا قالطإ حصي مل 277(نإف)

 .«نم» ىنعمب اهنأ ىلإ :ناسيك نبا بهذو حيحصلا

 )١(ب.

 .رونلا ةروس نم 70/ ةيآلا نم (؟)

 .«فرحلاب» ج ىفو ب ءأ ()
 .ب (0) : .ج ءب (5)

 .؛نإو» ج ىفو ب ءأ(5)

 افدذنا



 :وحن فاضملا هيف عقو هيلإ فاضملا نوكي نأ هطباضو ىفب ردقم : ىناثلا

 .«04راهتلاو يلا ركم لب
 ةتباث ىهو «ىف» ىنعمب ةفاضإلا 27«نييوحنلا نم ريثك لفغاو» :فنصملا لاق

 .ه 1 .حيحصلا لقنلاب حيصفلا ملكلا ىف

 ٌتْبَن نالف» انلوق كلذو ىفب "”)(ردقتت) ةفاضإ مث نأ رهاقلا دبع نعو
 .بلصلا ناكملا :ردغلاو .«ردغلا

 لب» :وحنو «ماللاو ,.نم» ريغب ردقتت ال ةفاضإلا نأ :روهمسملا بهذمو
 - .عيسوتلا ىلع مهدنع ماللاب ردقم راهو للا رك

 وه ماللا ريدقتو «نيمدقتملا نيعونلا ىوس ام وهو «ماللاب ردقم :ثلاغلا
 كلذلو «ديز دي#» :وحن اهريغ ريدقتو اهريدقت ةحص عم هب مكحي كلذلو . لصالا

 :وحن ىف ماحقإلاب تصخ
 مل مع

 3 1 1 ا ل يو ري1يو م1 يوي ا دو ربماووه يدش >>” ' ' ' 8 (؛!برحلل سؤب
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 سيشسسسسسسالللا ب
 .ابس ةروس نم 7 ةيآلا نم )١(

 .«ردتقت) ىفو - ج ل (65 . ؟نييوحنلا رثكأ لقعأو» ج ءأ ىفو -ب(؟)
 لماكلا نم وهو .رعاشلا ةفرط دج كلام نب دعسل تيب نم ءزج (4)

 اوحارّتساف طهارأ تعضو ىتلا .0.0.0.0000 : همامتو
 فقفخشيو زومهم ةدشلا :سؤبلاو بجعتتلل ءادنلا «برحلل سؤب اي» :حرسفلا

 ال لاجرلا نم ةرشعلا نود ام : طهرلا «طهارأ» «لاتقلا نع فلختلاب مهتعضو «تعضو»)
 .ةأرما مهيف نوكي

 . كرصن رخدت نلف :نآلا كموق رصنت مل نإ :ىنعملا
 ةدئاز «ماللاو» فاضم هنأل بوصنم ىدانم َسؤبو ءادن فرح اي «سؤب اي» :بارعإلا

 ىنبم لوصوم. مسا «ىتلا» ىبجعت ءادنلا اذهو .هيلإ فاضم «برحلاو» صاصتخالل ةيوقت
 ريمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف ؟عضو»  «تعضو» برحلل تعن رج لحم ىف
 نم اهل لحم ال ةلمجلاو تعضول هب لوعفم «طهارأ» برحلا ىلإ دوعي ىه هريدقت رئتسم
 لعاف ةعامجلا واوو ضام لعف «حارتسا» «ةفطاع ءافلا» اوحارتساف ؟ىتلا» ةلص بارعإلا
 5 .تعضو ىلع ةفوطعم ةلمجلاو
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 .لاح لك ىلع ماللا ىنعمب ةفاضإلا نأ ىلإ ١2)غئاصلا نبا بهذو

 اهنأو صاصتخالا 2)(ديفت ةفاضإلا ىأ) هيلإ بهذأ ىذلاو :فاشترالا ىفو

 402ه هتيل ىلع الو (0(هوركذ) امم فرح ريدقت ىلع تسيل

 الث ىذلاب فيرعتلا هطعأ وأ االوأ صصخاو .. 2:هلوقو

 «لجر مالغ» :وحن ةركن ناك نإ ىناثلاب صصختي فاضملا نأ :ىنعي

 .ةيونعم ةفاضإلا تناك 220(اذإ) اذه «ديز مالغ» :وحن ةفرعم ناك نإ هب فرعتيو

 :هلوقب اهيلع هبن دقف ةيظفل تناك نإف

 لري ال هريكنت نعف اًمضو «َلَمْفَي) فاضملا هباشي نإ

 (0(هباش) اًّفصو ناك اذإ فاضملا نأ :ىنعي .عراضملا لعفلا وه «لعفي»

  نأل ؛هيلإ فاضملاب فرعتي مل لابقتسالاو لاحملا ىنعمب هنوك ىف عراضملا لعفلا

 . ظفللا فيفخت الإ ديفت ال «.ةضحم ريغ هتفاضإ

 ؟ةيظفللا ةفاضإلا ىف ماللا ردقت له :تلق نإف

 نيرخأتملا ضعبل اًقالخ قبس امم فرح ىنعم ىلع تسيل ىه ذإ لل :تلق

 نيفياضتملا نيب ماللا تمحتقاف .برحلا سؤب اي هلصأ «برحلل سؤب اي» : دهاشلا -

 .صاصتخالل ةيوقت
 ىفو 275 /4 شيعي نباو ١/ 18١« بيبللا ىنغم ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم

 ٠١7. /7” صئاصخملاو 21417 ص مامت ىبال ةسامحلا

 :رجح نبا لاق .ىوحنلا غئاصلا نب نسحلا ىبأ نب ىلع نب نمحرلا دبع نب دمحم :وه )١(

 ءركسعلا ءاضق ىلو .هقفلاو وحنلاو ةغللا ىف ملعلاب لغتشاو ةئامعبسو رشع ةنس لبق دلو

 ريغو وحنلا ىف تادلجم ةدع ةركذتلاو كلام نبا ةيفلآ حرش فنصو «لدعلا راد ءاتفإو

 . ةعساو ةورث فلخو ها/آلا ةنس نابعش رشع سماخ ىف تام .كلذ

 .(ديفت ام ةفاضإلا نأ) ىفو  ج 21 (؟)

 .«اوركذ» ج ىفو ب أ (9)

 .847' ص فاشترالا عجار (4)

 ٠ 2نإ» ب ىفو  ج قل (6)

 . ؟هباشي7» ج ىفو «هبشي) ب ىفو ءأ (5)



 ىلإ فاضملا لوعفملا مساو 21)(ةغلابملا ةلثمأو) لعافلا مسا ةفاضإ نأ همعز ىف

 .ماللا ىنعم ىلع '2(بوصنم)

 درو «مالكلا حيصف ىف ©7«عئاش» ماللاب لوعفملا ىلإ اهلوصو نأب :لدتساو
 .ةهبشملا ةفصلا ىف درطي ال هنأب

 :لاق لثم مث

 ليحلا لق بلقلا عرس لمالا ميظع انيجأر برك
 نالاثم ليحلا ليلقو لمألا ميظعو «لعافلا مسال لاشم (؟7(انيججار) برف

 .لوعفملا مسال لاثم بلقلا عورمو «ةهبشملا ةفصلل

 ا ةيظفل اهمسا ةفاضإلا ىذو :لاق مث

 .ةضحم ريغو ةيزاجم اًضيأ ىمستو ظفللا ىف اهتدئاف نأل كلذب تيمس

 ىمست «فيرعتلاو صيصختلا ديفت ىتلا ىنعي (ةضحم كلتو) :لاق مث
 .لاصفنالا ةبئاش نم ةصلاخ اهنأل ؛ةضحم

 . ىنعملا ىف اهتدئاف نأل «(ةيونعمو)

 :تاهيبنت

 وأ هعوفرم ىلإ ردصملا ةفاضإ نأ ىلإ ةوارطلا نباو ناهرب نبا بهذ :لوألا

 ةفرعملاب هتعنب عامسلا دورول ةضحم «00(اهنأ) حيحصلاو .؛ةضحم ريغ هبوصنم
 :هلوقك

 .هتلق ام ىضتقي مالكلاو ةلثمألا )١(
 .«بوصنملا) ج ىفو - ب ل(

 . «غئاسا ج ىفو ب ق5

 .ج ا ءب (5)

 . ؟هنأ» ب ىفو اج أ (6)
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 (0)الوُذَع تدهع نم كيف رذاع ىنارأ ديدشلا كب ىدجو نإ
 .ةضحم ريغ ليضفتلا لعفأ ةفاضإ نأ ىلإ ىسرافلاو جارسلا نبا بهذو

 هتفاضإ نأ ىلع :هيوبيس صنو «ةفرعملاب تعني هنأل ؛ةضحم اهنأ حيحصلاو

 «ةضحم ريغ ةفصلا ىلإ مسالا ةفاضإ نأ ىلإ هقفاو نمو ىسرافلا بهذو ءةضحم
 . ةضحملاب ةهيبش اهنأ ىلإ فنصملا بهذو «ةضحم اهنأ ىلإ مهريغ بهذو

 .ةضحم ريغو ةضحم ىلإ ()(مسقنت ةفاضإلا نأ) فورعملا :ىناثلا

 :عاونأ وهو (”ةضحمل اب هيبشلا وهو اًنلاث ميهستل تلا ىف دازو

 .«©9مدقت امك ةفصلا ىلإ مسالا ةفاضإ  :لوألا

 «سيمخلا موي»و «ناضمر رهش» وحن :20)(مسالا ىلإ ىمسملا) ةفاضإ  ىناثلا

 ش .«زرك ديعساو

 (9«ةمامع قحس» :وحن فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ  ثلاثلاو

 .فيفخلا نم .لئاق ىلع هل رثعأ ملف تشحبو  هلئاق مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق )١(

 ةردقم ةحتفب بوصنم نإ مسا دجو «ىدجو»  بصنو ديكوت فرح «نإ» : بارعإلا
 ردصملا ةفاضإ نم هيلإ فاضم رج لحم ىف ىنبم ريمض («ءايلاو» ملكتملا ءاي لبق ام ىلع
 «ىنارأ» - بوصنم نإ مسال تعن «ديدشلا» هلوعفم بصنلا لحم ىف «كب» هلعاف ىلإ

 :هلوق ىناثلاو ءايلا لوألا :ليعافم ةثالث ىعدتسي «ىنارأ»و نإ ربخ عفرلا لحم ىف ةلمج

 لوعفم «الوذع» وأ «رذاع» :هلوق :ثلاثلاو بصنلا لحم ىف ةلوصوم «نم»هو تدهع نم .

 «كيفو» هتدهع ىنعأ لوصوملا ىلإ دئاعلا ريمضلا وهو فوذحم لوألا هلوعفمو تدهعل ناث
 .«الوذع» نم لاح

 فيرعتلا هتفاضإب بستكاو هلعاف ىلإ فاضم ردصم هنإف «ىدجو نإ» ىف :دهاشلا

 هفصو زاج امل هتفاضإب اًفيرعت بستكي مل ولف «ديدشلا» وهو ةفرعملاب فصو كلذلف
 . ةفرعملاب

 .548 /'7 هعمه ىف ىطويسلاو «5057 /” ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .«ةفاضإلا ميسقت» أ ىفو - ج «ب (؟0)

 ١١6. ليهستلا عجار (*)

 .؟عماجللا دجسم» :وحن (4)

 .؟ىمسملا ىلإ مسالا» ج ىفو ب ل (6)

 70 .ةيلاب :ىئعمب :قحس (5)



 (0١انيقساف سانلا مارك تيقس نإو 20002... 0

 .ةضحم اهنأ ىلإ هريغ بهذو «ةضحم ريغ اهنأ ىلإ روفصع نبا بهذو

 :؟هلوقك فصولا ماقم مئاقلا ىلإ تافوصوملا ةفاضإ : عبارلا

 0 ع (0هكدير سأر اقئلا موي انديز الع

 )١( طيسبلا نم وهو .ةينون ةديصق نم ىلشهنلا نزح نب ةماشب هلئاق :تبب زجع .
 .اًنيِبحَف ىَمْلَس اي كويخلم اَنإ :هردصو
 كايإ نويحم هلصأو هربخ «كويحم» ةمسأ انو بصنو ديكوت فرح نإ «انإ» :بارعإلا

 الو طرشلاب باوجلا طبرل ءافلا «انيبحف» درفم ىدانم «ىملس اي) نونلا تطقس فيضأ املف

 .لوعفمو لعافو لعفو طرشلاب ةهيبش ىه امنإو انه طرش
 موزل بيترت نم ملكتملا هدارأ ام مهف اهلوخدبو مهرد هلف ىنيتأي ىذلا :هلوق ىف امك

 كلذكو اهتسين ىلع مهتيحن موزل بيترت نم هدارأ اسم مهف انه كلذكف نايتإلا ىلع مهردلا

 . ىناثلا رطشلا ىف مالكلا

 .فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ سانلا ىلإ ماركلا ةفاضإ نإف «سانلا مارك" ىف :دهاشلا
 .دربملا هلاق اذك .نئيط نم لجر هلئاق :ىنيعلا لاق :تيب ردص (؟)

 . ىنامي ِنيَترفشلا :ىضام ضييأب : هماحتو

 نامز دعب ناطلسلا مكداقأ اهئإف ديزب (يز اولتقت نإف :هلبقو

 .ليوطلا نم امهو
 ىنب نم الجر لتق ليلا ديز نب ةورع دلو نم ديز هل لاقي ئيط نم الجر نأ هتصقؤ '
 .كلذ ىف ْئبط رعاش لاقف دعب هب ديقأ مث فير هل لاقي دسأ

 :لاقيف «ةبترلاو فرشلا ىف امأو «ناكملا ىف اذه .اولع ولعي الع نم «الع» :حرشلا
 .برحلا :فاقلاو نونلا حتفب «اقنلا» .هقاف :ىنعمب دعتم امهالكو ءالع ىلعي ىلع

 مكديز سأر ىمحلا موي انديز الع :ىوريو
 نم هل لحم ال رذعتلل فلآلا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف «الع» :بارعإلا

 ىأ فصولا ماقم مئاقلا ىلإ فوصوملا ةفاسمإ نم هيلإ فاضم ءانا و لعاف «ديز» بارعألا
 هيلإ فاضم ةاقنلا' و بوصنم نامر فرظ ؟مويو» مكبحاص ديز سأر انيحاص ديز الع

 فاضم «مك١ و فاضم وهو هيلإ فاضم «ديز» و هب لوعفم «سأزلا ةردقم ةرسكب رورجم

 «نيترفشلا ىضام» ضيبأ فيسب ىأ اهفوصوم فذح ةفص رورجمو راج «ضيبأب» هيلإ

 . ضيبأل ىرخأ ةفص «ىنامي» ىفاضإ مالك ضيبأل ةفص
 - .فصولا ماقم مئاقلا ىلإ فوصوملا ةفاضإ هيف نإف «انفيز» ىف :دهاشلا
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 لعجو نيتفصلا (27فذحف) .مكبحاص ديز َسأر انبحاص ٌديز الع :ىأ
 ' ”.ةفاضإلا ىف امهنع اًملخ فوصوملا

 ةمهبملا نامزلا ءامسأ ىف نوكي ام رثكأو ءدّكؤملا ىلإ دّكؤملا ةفاضإ : سماخلا
 :رعاشلا لوقك "”(اهريغ) ىف نوكي دقو «2)(دئموي) : وحب

 (؛)هيراغو مانس اهنم مُكيضريس هن دلجلا اَجّن اهنع اوجنا :تلقف

 .دلجلا وه اجنلا نأل ءدلجلا اهنع اطشكا دارأ

 امك هفاضأف تاركتلا ىرجم (ديز ىرجأ لاقو ىرشخمزلا هب دهشتساو ىنيعلا لاق <
 . مكديزو انديز :لاقف تاركتلا تفيضأ

 نباو «44 ١/ شيعي نباو 27017 /7 ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ : هعضاوم

 .بدألا ةنازخ نم ١١48 مقر دهاشلاو ١/ 6١. ىنغملا ىف ماشه

 .«فذحب) ج ىفو .ب ء(١1)

 .ذئماعو ذئنيحو ذئموي :ةلثمألاو «ذئنيح» ب ىفو  ج ءأ (1)

 .«امهريغ» ج ىفو ب ءأ (©)
 .دودمملاو روصقملا باتك ىف ىدادغبلا ىلع وبأ هلاق حارجلا وبأ وه هلئاق :ىنيعلا لاق (5)

 ةقان امهل رحنف نافيض هدنع لزن دقو ءىبالكلا رمغلا وبأ وه :بابعلا ىف ىناغاصلا لاقو

 .ليوطلا نم وهو .امهل رذتعم لاقف :ةلوزهم اهنإ :الاقف

 نيفيضلا بطاخي  هتخلس اذإ هنع ريعبلا دلج توجن نم نينثالل رمأ «اوجنا» :حرشلا

 .رهظلا ىلعأ «هبراغ» دلجلا مسا روصقم اجنلا «دلجلا اهن»

 رمأ لعف «اوجنا» لعافو لعف «تلق» و اهلبق ام ىلع ةفطاع ءافلا «تلقف» :بارعإلا

 «اهن) رورجمو راج «اهنع» لعاف عفر لحم ىف ريمض واولاو نونلا فذح ىلع ىنبم

 «امكيضريس» اهمساو نإ «هنإ) دكؤملا ىلإ دكؤملا ةفاضإ نم هيلإ فاضم «دلجلاو» هب لوعفم
 فطع «هيراغو) «ىضري» لعاف «مانس» رورجمو راج ءاهنم» نإ ربخ عفر لحم ىف ةلمج

 .هيلإ فاضم ءاهلاو هيلع
 مأ نبا لاق اذكه :ىنيعلا لاق .دكؤملا ىلإ دكؤملا فاضأ هنإف «دلجلا اجن» ىف :دهاشلا

 اجنلا نأ عم دلجلا ىلإ اجنلا فاضأ امثإ وهو «ءارفلا هلاق ام هيف لاقي نأ نسحألاو . مساق

 «نيقيلا قح :هلوقك ظفللا فلتخا اذإ هسفن ىلإ ءىشلا فيضت برعلا نأل .دلجلا وه

 ش .ةرخآلا رادلو

 ةنازخ نم 7٠١9 دهاشلاو .7017/ /7 ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .بدألا

1/1 



 :وحن ربتعملا ىلإ ىغلملا ةفاضإ :سداسلا
 0 (1)مُكْيلَع مالسلا مسا مث لوحلا ىلإ

 :نييئاطلا ضعب لوقك .ىْغلملا ىلإ ربتعملا ةفاضإ : عباسلا

 ("”حّربم قوش ٍماشلا قشمد لهال  ةُقوَشو قارعلا دادغبب ٌماَقأ. .

 :ةفاضإلاب فرعتي ال امم نيعون انه فئصملا لمهأ :ثلاثلا

 «هيخأو لجر بر» :وحن فيرعتلا لبقت ال ةركن عقوم عقو ام :امهدحأ

 .«هتقاطو ءهدهج كلذ َلَعف»و .«اهليصفو ةقان مك»و

 .ليوطلا نم وهو . ىرماعلا ةعيبر نب ديبل :هلئاق تيب ردص )١(

 .رذتعا دقف الماك الوح كبي نمو : :هزجعو

 ىف «اشمخت الو» :هلوق ةنيرقب ؛ايكباب» قلعتم رورجمو راج «لوخلا ىلإ» : بارعإلا
 ربتعملا ىلإ ىغلملا ةفاضإ نم هيلإ فاضم «مالسلاو» أدتبم «مسا» ةفطاسع «مث» هلبق تيبلا

 طرشلا لعف «كبيو» «ةيطرش» نم ةفطاع واولا «نمو# ادتبملا ربخ رورجمو راج «امكيلعو)
 فرظ «الوح» نم ىلع دوعي وه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو ةلعلا فرح فذحب موزجم
 قيقحت فرح دقو طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا «دقف» هل تعن «الماكو» بوصنم نامز
 . طرشلا باوج ةلمجلاو .وه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو ضام لعف «رذتعاو»

 ىلإ ىغلملا ةفاضإ وهو مالسلا ىلإ فاضم مسا نإف ؛مالسلا مسا مث: ىف :دهاشلا
 .ءاوس هجورخو هلوخد نال .«ىغلم انه مسالا ظفل ىنعي ربتعملا

 .امكيلع مالسلا مث : ىنعملاو

 «44/7؟ هعمه ىف ىطويسلاو 2701 /؟ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم
 .794 /" صئاصخلاو بدالا ةنازخ نم 7١0 مقر دهاشلاو ١5. /7 شيعي نباو

 نم وهو .هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو  نييئاطلا ضعب هلئاق :ىدارملاو ىنيعلا لاق (0)

 . ليوطلا
 .هدهج :ىأ :احيربت رمألا هب حرب لاقي «ديدش :ىأ ؟حربم» :حرشلا

 لحم ىف ةدادغبب» رتتسم ريصض لعافلاو حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف «ماقأ» :بارعإلا
 هيلإ فاضم «قارعلا» رسكلاب رجلا فيضأ املف فرصني:ال دادغبو ةيلوعفملا ىلع بصنلا

 «حربم» ىناشلا قوش هربخو ادتبم قوش لاحلل واولا «هقوشو» ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم
 لحم ىف «ماشلا قشمد لهال» هلعاف ىلإ فاضم ردصم قوشو الاح تعقو ةلمجلاو هتفص

 . ةيلوعفملا ىلع بصن

 ىلإ ربتمملا ةفاضإ امهيف ةفاضإلا نإف «ماشلا قشمد) و «قارعلا دادغبب» ىف :دهاشلا

 .ءاوس امهجورخو ماشلاو قارعلا لوخد نال كلذو ؟ ىغلملا

 .59 /” هعمه ىف ىطويسلاو «" 017 /؟ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا ءركذ :هعضاوم
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 . 92ىنيفوَخُت كايأالا 020.06.00.66. :وحنو

 ىف لمعت ال «ال»و ءةفرعم نوكت ال لاحلاو «فراعملا نارجي مكو بر نال

 . ةفرعملا

 .(37بسحو لثمو ريغك هماهبإ ةدشل فيرعتلا لبقي ال ام :امهيناث

 نيب تعقو اذإ فرعتت :ىفاريسلا لاقو ءادبأ فرعتت ال «ريغ» نأ دربملا معرو

 ريغ» تناك (دحاو ©9(لئامملاو) رياغملا ناك اذإ هنأ :جارسلا نبا معزو «نيداضتم

 .24!(نيفرعم) «لثمو
 ةلئامو ةصاخ ةرياغم «لثم»و «ريغب» ىئعي دقو :ليهستلا حرش ىف لاق

 )١( .رفاولا نم وهو .ىريمنلا ةيح ىبأل تيب نم ءزج .
 قالم ىّنا دبل ىذا ,توملابأ : تيبلا مامتو 0

 (ةريخألا نونلآ فذحف ىننيفوخت دارأ) روظنم نبا لاق :حرشلا .

 ىنومشالا ىلع هقيلعت ىف نيدلا ىحسم دمحم عيشلا لاقوا ١/ ٠١4 ١... اذه ىلعو
 (الاقثتسا نينونلا ىدحإ بهذأف «؟نورشبت مبف» ءارقلا ضعب ارق .

 ىنيفوخت هلؤقب قلعتم رورجمو راج «توملاب# ماهفتسالل ةزمهلا «توملابأ» : بارعإلا
 اهمساو نإ «ىنإ» ال مسا «دب» سنجلل ةيفات 2ال» توملل تعن لوصوم مسا «ىذلا»

 فوذحم رج فرحب رورجم ردصم ليوأت ىف اهربخو اهمساو نإو .نإ ربخ «قالم»
 نم اهل لحم ال اهربخو اهمسا عم «ال» و «ال» ربخ فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو

 «ابأ» سنجلل ةيفان ال «كابأ ال» «قالمب» بوصنم ريمض دئاعلاو لوصوم لا ةلص بارعإلا
 ال ةلمجلاو فوذحم ال ربخو هيلإ فاضم ريمضلاو فاضم ابأو فلالاب بوصنم ال مسا
 وه ىذلا لماعلاو رورجملاو راجلا وه ىذلا لومعملا نيب ةضرتعم بارعإلا نم اهل لحم
 لعاف ةبطاخملا ءايو «فيفختلل ةفوذحملا نوئلاب عوفرم عراضم لعف «ىنيفوخت١و ىنيفوخت

 .هب لوعفم نونلا دعب ءايلاو ةياقولل ةدوجوم ا نونلاو

 «ال» نأو فيرعتلا لبقت ال ةركن عقوم عقو «ابأ» نإ ثيح «كابأ ال» ىف :دهاشلا

 .ةفرعملا ىف لمعت ال
 ج برعلا ناسل ىف روظنم نبا هركذ :هعضاوم ١8 ص  2١7ىضترم نيدلا بحمو

 حرش ىف شيعي نباو .58 ص ليهستلا ىف كلام نباو «5 ص ١ج سورعلا جات ىف
 /؟ لصفملا ٠١6« هعمش ىف ىطويسلاو ؛757 ص روذشلا ىف ماشه نباو ١/ 40.

 )١( ىنومشألا عجار 705 203017 708.

 ) )0(لباقملا) ج «ءأآ ىفو ب .

 ) )5.(نيتفرعم) ج ىفو - ب ل



 «نيدض نيب عقو اذإ «ريغ» ىف كلذ نوكي ام رثكأو .امهفيرعتب مكحيف ةصاخ

 ٍرِيغ :(07(ىلاعت هلوق) اذه ىلع لمعي نأ ىفاريسلا مهنم ءاملعلا ضعب زاجأو

 :ىلاعت هلوقل «مزالب سيلو نيداضتم نيب هيف ؟ريغ» عوقول 04 مهبل بوضغملا
 نيب هعوقو عم ةركنلا هب (47(تعنف) (704 لَمَعَن انك يذلا َرْيَغ احلاص لَمْعَن

 .هأ . نيداضتم

 .رفتْفَم فاضملا ذب لأ لصوو :لاق مث

 هتفاضإ امب لأ لصو نأ : ىنعي .عراضملل ؟*)(هباشمل) فصولا ىلإ ةراشإلا

 دعجلا) :وحت «لأ» هيف ام نإ اًكاضم هنوك طرشب لب اكلطم ال رفتغم ةيظنل

 : .(رعشلا

 اعومجسم وأ ىنثم وأ (ىناجلا سآر براضلا) :وحن لآ هيف ام ىلإ اًقاضم وأ
 1 .«ورمع ومركملا»و «ديز ايراضلا» :وحن ةدح ىلع

 :هلوقب 2"زرتحا امهنعو درفملاكف) ملاسلا ثنؤملا عمجو ريسكتلا عمج - امأو

 :تلق نإف .نيفرحلاب هبارعإو هدحاو ةمالس ىف ىنثملا ليبس عبتا ؛ىلأ (عّا هليس)

 ريغ عبرألا روصلا هذه ىوس اميف 2)(فاضملا اذب) لآ لصو نأ طرشلا موهفم

 (١١)0(ىهو) (؟0(اًضيأ) كلذ اهيف رفتغي 20ةسماخ ةروص ليهستلا ىف ركذ دقو

 :هلوقك .لأب نورقملا ريمض ىلإ اًفاضم ىناثلا نوكي نأ

 .ب(١)

 .ةحتافلا ةروس نم ا/ ةيآلا نم (1)

 .رطاف ةروس نم 7/ ةيآلا نم (؟)
 .(تكتف) ! ىفو -ج ءب (4)
 .(هي) ىفو  ج «ب (0)

 (اررحت امهتمق) ب ىفو -ج 5 4ففز

 .ب (70

 .1905 23777/ ص ليهستلا عجار كل

 .ج لآ (9)

 .(وه) أ ىفو  ج «ب(١٠)
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 9 و2 امم

 0 (؛),وْفَص ُةَّفحَتسُمْلا تنأ دولا

 .اهزاوج ىف فالخللو اهتلقل انه ©؟”(ةروصلا) هذه لمهأ امإ :تلق

 «هزاوج حيحصلا نكلو .ءبصنلا بجوأو كلذ وحن ىف رجلا عنم دربملا نإف
 .رجلاب ىور (0(اذكه) هوفص ةقحتسملا ىف هتوبثل

 :لاق مث

 الهوم فذحل ناك نا اًثينأت 0 الوأ ناث تبسكأ امبرو

 .هفذح ةححص طرشب «هيلإ فاضملا ثيناتل ثنؤي دق فاضملا نأ :ىنعي

 :عاونأ ةعبرأ (؟*7(لمشيف) هيلإ فاضملاب هنع ءانغتسالاو

 :هلوقك ثنؤم وهو اًضعب فاضملا نوكي نأ :لوألا

 نم هلئاقق ىلع رثعأ ملف تثصحبو  هلئاق مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق تيب ردص )١(

 . لماكلا
 الاوت كنم م جرأ مل انإو نم : :هزجعو
 امب بجوتست ىتلا «ةقحتسملا» ةبحملا  اهرسك وأ اهحتف وأ واولا مضب ةدولا» : حرشلا

 هوجري ءىشلا اجر عراضم «جرأ» هيابلو هصلاخ «ءوفص) دامو تافص نم هيلع تلمتشا

 .ءاطع ىأ «الاون» هيف عمطو هلمأ اذإ ةواجرو اجر

 وجرأ الو كلاون ىف عمطأ تسلو «ىتبحمو ىتدوم صلاخ نيقحتست ىتلا تنأ :ىنعملا
 .ءازج كنم

 ربخ ةلمجلاو ىناثلا أدتبملا ربخ «هوفص ةقحتسملا» ناث أدتبم تنأو أدتبم «دولا» :بارعؤلا

 ريمض وهو هيلإ فاضم ريمضلاو فاضم هوفصو هوفص ىلإ فاضم ةقحتسملاو لوألا ادتبملا

 ةفطاع واولا «نإو» ةقحتسملاب قلعتم رورجمو راج «ىنم» دولا وه ىذلا لأب نورقم وه ام
 ةلعلا فرح فذحب موزجم عراضم لعف «جرأ» بلقو مزجو ىفن فرح «مل» ةيطرش ؟نإ»

 ٍلعاقو هب لوعفم «الاون» هلبق لعفلاب قلعتم رورجمو راج «كنم» طرشلا ةلمج ةلمجلاو

 .باوجلا نع ىنغأ مالكلا ردصو انأ هريدقت اًبوجو هيف رتتسم ريمض «جرأ»

 هنوكل ةقحتسملا وهو «لأب نرتقملا مسالا فاضأ ثيح «هوفص ةقحتسملا) ىف : :دهاشلا

 7  .هدولا وهو لآ هيف ام ىلإ دوعي هوفص ىلإ اًفاضم هيلإ فاضملا نوك عم اًفصو
 ؛«58 /؟عماوهلا عمه ىف ىطويسلاو «ةيفلالل هحرش ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم

 7١8. /؟ ىنومشألاو

 .(ىاذكل) ! ىفو  ج ءب (0) .(روصلا) ج ىفو - ب «آ (5)
 .(لمشف) ج ءب ىفو -()

 فلن
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 (١)اَنيْقرَعَت نينسلا ضعب اذإ

و اًضعب نوكي نأ .:ىناثلاو .
 :هلوقك ركذم وه

 (؟)مّدلا نم ةانقلا ردص َتَقِرَش امك 2000.0...

0 

 .رفاولا نم وهو .ناورم نب كلملا دبع نب ماشه اهب حدم ةديصق نم ريرجل تيب ردص )١(
 . ميتيلا يبأ دقق ماتيالا ىفك : هزجبعو

 ىنغأ :ىنعمب «ىفك» محللا نم هيلع ام تلكأ اذإ مظعلا تقرغت .لاقي «انتقرعت» .:حرشلا

 .دقف اسهيناثو ماتيالا امهلوأ نيلوعفم ىلإ ىدعتي
 مهيلع قفنأ هنأل مهئابآ دقف ماتيألا ىغك دقو انيشاومو انلاومأ تيفذأ اهنأ ديري :ىنعملا

 ش . مهاطعأو

 انتقرعت هرسفي فوذحم لعف لعاف «ضعب» نامزلا نم لبقتسي امل-فرظ «اذإ» :بارعإلا

 نيلوعفم ىلإ ىدعتي ىنغأ ىنعمب «ىفك» لوعفمو لعافو لعف نم ةلمجج «انتقرعت١ روكذملا

 ةرهاظلا ةحيتفلاب بوصنم ناث لوعفم «دقف» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم لوأ لوعفم «ماتيألا»

 .هيلإ فاضم «ميتيلا» هيلإ فاضم «ىبأ»
 .ثينأتلاب انتقرعت لاق اذهلو ؛هدعب امم ثينأتلا بستكا «اًضعب# نأ :دهاشلا

 .ةنازخلا نم 584 مقر دهاشلاو 75 ١/ هباتك ىف هيوبيس هركذ :هعضاوم

 .ليوطلا نم وهو .سيق نب نوميم ىشعالا :هلئاق تيب زجبع (1)
 هتعذأ دق ىذلا لوقلاب قرشتو :هردصو
 .حمرلا «ةانقلا ردص» ءهتيشفأ «هتعذأ» . صغ اذإ هقيرب «قرشتا :حرشلا

 بصن لحم ىف رورجمو راج «لوقلاب» ريمض لعافلاو عراضم لعف «قرشت» :بارعإلا
 لوعفمو لعافو لعف «هتعذأ» قيقحت فرح ة«دقا» لوقلل ةفص لوصوم مسا ؟ىذلا» هلوعقم

 «ردص» ةيردصم امو هيبشتلل فاكلا «امك» لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو

 راج «؛مدلا نم» ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم هةانقلا» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف

 ..رورجمو

 سايقلا ناكو ءركذم ردصلا وهو اهلعافو ةثنؤم اهنإف «ردنص تقرش» ىف :دهاشلا

 .همكح هل ىطعأ هيلإ فاضملا ضعب فاضم وه ىذلا ردصلا ناك امل نكلو «قرش»

 اًضيأو 275 ص ىطويسلاو 2٠١ /؟ ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . ١17 /7 ىنغملا ىف ماشه نباو غ«44 /7 هعمه ىف

 / 



 :هلوقك ثنؤملل اًمفصو نوكي نأ :ثلاثلاو

 (0١.ساونلا حايرلا رم اهيلاعأ تهّفَسَت حامر تزتها امك نيّشم

 هتيحالص ىف ضعبلاب هيبش هنكلو ءافصو الو اًضعب نوكي الأ : عبارلاو

 .©0ةَماَمْيلا لهأ تعمتجا :مهلوقك (7(طوقسلل)

 :ةرتتع لوقك لك فاضملا نوكي نأ وهو .اسماخ ىسرافلا ركذو
 هم افا هس هاش

 00 0 نيع لك هيلع تداج
- 

 .ليوطلا نم وهو .ةبقع نب ناليغ ةمرلا وذ :هلئاق )١(

 اذإ نوصغلا حايرلا تهفست مهلوق نم «تهفست» تبرطضاو تلام «تزتها» : حرشلا

 .اهيوبه لوأ ةنيللا حايرلا ىهو ءةمسان عمج «مساونلا» اهتكرحو اهتلامأ

 ترم اًحامر نيكاحي نهف ليامتو زازتها ىف نيشم دق ةوسنلا ءالؤه نإ :لوقي :ىنعملا

 ٠ .اهتلامأف حير اهب

 «تزتها» ةيردصم «ام» رجو هيبشت فرح فاكلا «امك» لعافو لعف «نيشم» :.بارعإلا

 ىف هيلع تلخد امو ةيردصملا «ام» و تزتها لعاف «حامر» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف زرتها

 ىأ فوذحم فوصومل ةفص فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب رورجم ردصم ليوأت
 خلإ .. . رازتهاك اًنئاك اًيشم نيشم

 ىلاعأو هفستل هب لوعفم ىلاعأ «اهيلاعأ» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف هقست 2«تهفستا

 هيلإ فاضم «حايرلا» فاضم «رم»و تهفست لعاف «رم» هيلإ فاضم ريمضلاو فاضم

 «حايرلل تعن «مساونلال
 .«حامرلا» تعن «تهفست» ةلمجو

 ش . «حايرلا» وهو ءهيلإ فاضملا وه امثإ كلذ هل بلج ىذلاو «رم» وهو ركذم هلعاف
 278 /؟ ليقع نباو ء6٠1ا ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 /” صئاصخلاو 250 ١/ هيوبيسو 5 ص ىدوكملاو ءدوادو ءالا ١ /7 ىنومشألا

 .ةاا/

 .(طوقسلا ىف) ج ىفو ب «ء0(1)

 هنأل ةماميلا لهأ تعمتجا :لوقي برعلا نم هي قثوي نم انعمسو) :55 ١/ هيوبيس لاق (*)

ف هلعج ذإ ظفللا ىف لعفلا ثنأف ةماميلا لهأ :ىنعي ةماميلا تعمتجا همالك ىف لوقي
 ى

 . (مالكلا ةعس ىف هيلع نوكي ام ىلع ظفللا كرتف ةماميلل ظفللا

 .لماكلا نم وهو: . ىسبعلا دادش نب ةرتنع هلئاق :تيب ردص 2

 .مهردلاك ةقيدح لك نكرتف : همامتو

 لك ىوريو «ةقيدح لك» ءاملا ةريثك نيع لك - ءارلا ديدشتو ءاثلا حتفب «ةرئا : حرشلا

 - .مهردلا رودك راصف هالعأ رادتسا عمتجا امل ءاملا نأ :هانعم «ةقيدح لك نكرتف» ةرارق
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 .هلبق ام فالخب حصفأ عونلا اذه ىف ثينأتلاو "76 ٍسفق لك دجت موي هنمو

 :رعاشلا لوق هنمو ءريكذتلا ىف كلذ لثم دري دق

 (؟ىناوتلا بانتجا ىلع نيعم ١ ٌرمألا هل لوثي ام ركفلا ةيؤر

 ش 0000 :لاق مث

 درو اذإ امهوم لوأو ىّنعم حنا هب امل مسا فاضي الو

 ريمضلاو رورجمو راج «هيلع» ثينآتلل ءاتلاو ضام لعف داج «تداج# .: با رعإلا -

 نيعل تعن «ةرثو» هيلإ فاضم «نيع» و لعاف «لك» هلبق تيبلا ىف تبنلا ىلإ عجري
 «مهردلاك» هيلإ فاضم «ةقيدح» هب لوعفم «لك#» لعافو لعف «نكرت» ةفطاع ءافلا «نكرتفا

 . ةقيدحل تعن رورجمو راج
 نم ثينأتلا لك باستكال .لك ةظفل ىلإ هدانسإ عم ثنأ ثيح «ثداج» ىف :دهاشلا

 . هتفاضإب هيلإ فاضملا

 ءال4 ١/ هعمه ىف ىطويسلاو «178 ١/ ىنغملا ىف ماشه نبا ركذ :هعضاوم
 1٠١". /؟ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشالاو

 .نارمع لآ ةروَس نم ٠٠١ ةيآلا نم )١(

 .فيفخلا نم وهو .لئاق ىلع هل رثعأ ملف تثحبو .هلئاق مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق )١(
 باستكا ىلع» ىوريو «ىناوتلا بانتجا ىلع» رمالا هل عجري ام :«لوئي ام» :حرشلا

 ٠ . «باوثلا
 ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «ركفلا» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ادتبم 'ةيؤر» :تارعإلا

 وأ ردصملل الوعفم تعقو ةلمج «رمالا هيلإ لوثي ام» هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإ نم ةرهاظلا
 عوفرم ادتبملا ربح «نيعم» رمالا هيلإ عجري ىذلا ركفلا ىنعي ركفلل ةفص رج لحم ىف
 راجلاو هيلإ فاضم «ىناوتلا» اهب رورجم «بانتجا» رج فرح «ىلع» ةرهاظلا ةمضلاب
 .«نيعما# هلوقب .قلغتم رورجملاو

 لوئي ىذلا ركفلا :لاق هنأكف .«اهل» :لقي ملو «هل» لاق ثيح (رمألا هل) ىف :دهاشلا
 «ثنؤم أدتبملا نأ عم ركذم هنإف «نيعم» : هلوق ىف داهشتسالا نوكي نأ روجيو رمألا هل
 .ىنيعلا ه ١ .ركفلا وهو هيلإ فاضملا نم هيلإ ريكذتلا نايرسل كلذو

 ءدوادو 451١ /7 ىنومشألاو ء107 ص مظانلا نبا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم
 :849 /” هعمه ىف اًمضيأو ءا/54 ص ىطويسلاو 2437 ص ىدوكملاو

 لوك



 وأ صصختي فاضملا نأل ؛ام هجوب هيلإ فاضملا ريغ فاضملا نوك نم دبال

 ٠ كلذ مهوأ امو ءهسفنب فرعتي الو صصختي ال ءىشلاو «هيلإ فاضملاب فرعتي

 .لوأ

 «ىمسملاب لوألا 210(لوؤيف) «زرك ديعس» وحن فدارملا ىلإ ةفاضإلا مهوي امف

 درجو) «ةمامع قحس» :مهلوق فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ مهوي امو

 ش .(9(ةمامع نم قحس :ىأ .هسنج ىلإ ءىشلا ةفاضإب .ةفيطق

 . . ؟عماجلا دجسم» :مهلوق هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ مهوي امو

 . عماجلا ناكملا دجسم :ىأ .هماقم ةفص ةماقإو هيلإ فاضملا فذحب لوؤيف

 فوصوملا فيضأ مث سنجلا بهذم اهب بهذ ةفصلا نأ ىلإ نويفوكلا بهذو
 .فذح الف اذه ىلعو «ديدح متاخ» :وحن ىف هيلإ سنجلا ضعب فاضي امك اهيلإ

 .©29(ساقني ال) هتفص ىلإ فوصوملاو ءاهفوصوم ىلإ ةفصلا ةفاضإو

 نبا هقفاوو «نيظفللا فالتخال ءهانعم امب ام ىلإ ءىشلا ةفاضإ ءارفلا زاجأو

 .نييفوكلا نع «؟)ةياهنلا ىف هلقنو هريغو ةوارطلا

 .ةرخآلا ىهو .ةرخآلا ىلإ رادلا تفيضأ ©204 ةرخآلا ٌراَدَلوط :ءارفلا لاقو

 . سيمخلا مويك هظفل فلتخا اذإ هسفن ىلإ ءىشلا فيضت دق برعلاو

 لبَحلو 274 ٍديِصَحْلا ُبَحْإلو 204ِنيقَيْلا قحط اهنم الثم ركذو
 . 04 ديرولا

 .(نولوئيف) ! ىفو .ج ءب )١(
 قحس ءىشو «ةفيطقلا سنج نم درج ءىش .ىأ . .2 1١" / ىنومشالا لاقو . م فقفز

 . (ةمامعلا سنج نم

 .رابخلا نبال باتك (5) .(ساقي ال) ب ىفو ج .ءأ (7)

 .ةعقاولا ةروس نم 16 ةيآلا نم (5) .لحنلا ةروس نم 7١ ةيآلا نم (5)

 :ق ةروس نم 9 ةيآلا نم (0)
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 .(١)ءارفلا ةقفاوم هحرشو ليهستلا رهاظو

 :لاق مث

 0 (دبأ فاضي ءامسألا ضعبو

 نع اهجورخل ةفاضإلا تمزال ىتلا ءامسالا ىلع هيبنتلا "7(ىلإ) جيتحا امنإ
 .ةفاضإلا نع مسالا دارفإ زاوج لصألا ذإ لصالا

 :نيمسق ىلع ةفاضإلل (0(ةمرالملا) ءامسالا مث ش

 .«ىدل»و (؟9(ىدامح)و «ىراصق» :وحن ىنعمو اًظفل اهمزالي مسق

 .«ىأدو «ضعب»و «لك» :وحن اًظفل ال ىنعم أاهمزالي مسقو
 :هلوقب راشأ اذه ىلإو

 (ةرفم اظفل تاي دق اذ ضعبو معمل

 0000 :تاهيبنت

 اًقالخ (ديكوت ()تعقو) اذإ :رخآلاو ءائعن (0(تعقو) اذإ :امهدحأ
 .ديكوتلا ىف ىرشخمزلاو .ءارفلل

 . نسحلا وبأ ")(هاكح) اميف لاحلا ىلع هبصنو «لك» ريكنت ذش :ىناثلا

 .«0(هيلع) «لأ» لاخدإ عئتمي الف: اذه ىلعو

 ةفاضإلا (9)(ةينب) ناتفرعم «اًضعبو الك» نأ روهمجلاو هيوبيس بهذم :ثلاثلا

 .2300«اًسلاج ضعبب»و «اًمئاق لكب تررم» :اولاقو

 .(ىلع) أ ىفو  ج ب )0, ةرفتاا ذل ىنومشاألا عجار )١(

 .(ةمراللا) ب ىفو 5-_ 22

 .(عقو) ج 3 ىفو - ب (0) . هتياغ : ىنعمب ىدامحو ىراصق قه

 .(هركذ) ج ىفو - ب ك0 ٠ .(عقو) جا .أ ىفو ءب (5)

 .(ةين ىلع) ب ىفو  ج أ (9) .ب (0)
 فصوت ال ةفرعم ىهو ةفرعم هنأل هربخ بصتني ام باب اذه) ا / هيوبيس لاق(٠ (

 . (اسلاج ضعيبو امئاق ضعبب تررمو امئاق لكب تررم كلوق كلذو .افصو نوكت الو
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 :لوقي نأ امهفيرعتب لاق نم مزلأو «ناتركن امهنأ ىلإ ىسرافلا بهذو
 ةركن ىهو «تافاضم ىنعملا ىف امهنأل «فراعم اًسدسو اًنلثو اًفصن (7١2(نإ)

 . عامجإب

 دعب لاحلا ءىجم لدو «هديرت ال دقو هديرتو فاضملا فذحت برعلا نأب درو

 . هتدارإ ىلع «ضعبو لك»

 :عاونأ ©7(ةثالث) ةفاضإلل "7(مزالملا) نإ مث

 .«؟9(رمضملا) ىلإ ةفاضإلا مزل ام :اهدحأ

 . 0(رمضملاو) رهاظلا ىلإ 22(فاضي ام) :ىناثلاو

 .ةلمجلا ىلإ ةفاضإلا مزل ام :ثلاثلاو

 :هلوقب لوألا ىلإ راشأ دقو

 قو يح ًارهاظ اًمسا هؤاليإ 2 غعتتما امتح فاضي ام ضعبو

 ىبلل دي ءاليإذشو ْئدْعَس ئلاودو ْىَبل دحوك

 ىلإ ةفاضولل مزالم وهو «لاحلا باب ىف «دحو» بصن ىلع مالكلا مدقت

 ريمض ىلإ اًفاضم ىنث امبرو ءردصم هنأل «ريكذتلاو دارفإلا مزالو ("”(رمضملا)

 بوصنم دحوو (؟!(امهيدحو ىلعو امهدحو ىلع اسلج) (80هديس نبا ىكح

 . رييعو شيحجو جيسن ةفاضإب رجي دقو ءامئاد

 .(مزاللا) ب ىفو ج أ (؟) .ج ا ءب )١(

 .(ريمضلا) ب ىفو ج ءأ(©) . (ةثالث ىلع) ب ىفو ج ءأ (7)

 .جا أ )١( . (ةفاضإلا مزل ام) بج ىفو ب لأ (6)

 .(ريمضلا) ب ىفو ج كك (0

 هنم ملعأ هنامز ىف نكي مل اًظفاح ناك .ىسلدنألا ىوحنلا هديس نب دمحأ نب ىلع :وه (4)

 ىلع اوعمسيل اهلهأ ىب ثيشتف ةيسرم تلخد :ىكنملطلا رمع وبأ لاق «ةغللاو وحنلاب

 هديس نباب فرعي ىمعأ لجرب اوتأف مكيلع .أرقي نم اورظنا :مهل تلقف ٠ «فنصملا بيرغ

 تام . .هريغو شفخألا باتك حرش .هنم تبجعف هظفح نم هرخآ ىلإ هلوأ نم ىلع أرقف

 .ةنس نيتس وحن نع ةئامعبرأو نيسمخو نامث ةنس

 .(امهتدحو امهيدحو ىلع اسلج) ب ىفو  ج أ (9)
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 . مدلل ريخألاو حدملل لوألاو

 .©37قبس امك ىلعب رجي دقو «حدملل وهو هدحو عيرق مهضعب دازو

 (؟)(رمضملا) ىلإ ةفاضإلا مزلت ةانثم رداصم ىهف «ىدعسو ىلاودو ىبل» امأو
 . كيراذحو كيزاجحو .كيذاذهو كينانح امهوحنو كيلاودو كيدعسو كيبل لوقتف

 .هل درفم الو  ءاجلا حتفب  كيراذح ةانغملا رداصملا نمو : ةياهنلا ىف لاق

 :تاهيبنت
 نم كيبل ريغ ىف ردقيو ءرامضإلا بجاو رداصملا هذهل بصانلا :لوالا

 .هب ماق اذإ ناكملاب بلأ نم هنأكو ؛كتباجإ 297(تبجأ) كيبل ىف ريدقتلاو هظفل

 اًعبات الإ لمعتسي الف كيدعس امأو .هلدجحعو كيبل لامعتسا زوجي : ىناثلا

 . (©9ةباجإ دعب ةباجإ كيدعسو كيبل لوقب دارأ :هيوبيس لاق

 .«©7(دحاولا ىلع عقت ال) ريثكتلل روهمجلا دنع ةينثتلا هذه :ثلاثلا

 ال باطخ فرح هتاوحخأو كيبل ىف فاكلا نأ ىلإ .ملعألا بهذ :عبارلا
 .ةفاضإلا هبشل نونلا تفذحو بارعإلا نم 230(هل) عضوم

 ةلق دصق اذإ هدحو عيرقو هدحو جيسن وه :لاقي ..) 8٠ /؟ هعمه ىف ىطويسلا لاق )١(
 :عيرقلاو «هلاونم ىلع جسني مل انعيفر ناك اذإ هنال .بوثلا ىف هلصأو «ريخلا ىف هريظن
 «ريع» رغصم امهو رشلا ىف هريظن ةلق دصق اذإ هدحو رييعو هدحو .شيحج وهو .ديسلا

 امهدحو اًجيسن امه :لاقيو «هيأر عابتاب درفنملا امهب مذي هدلو وهو شحجو ءرامحلا وهو
 هتوخإو جيسنب لصتي ال :ليقو ءاذكهو اهدحو ةجيسلن ىهو مهدحو ءاجسن مهو
 (... اذكهو امهدحو جيسن امه :لاقيف تامالعلا

 .(ريمضلا) ب ىفو - ج «أ1(؟)

 . (كتبجا) أ ىفو  ج ءب (95)

 ىف كتبجأ املك لوقي نأك ةباجإ كيدعسو كيبل هلوقب دارأ امنأك) : ١/ ١768 هيوبيس لاق (4)
 . (ديكوت دشأ ةينثتلا هذه نأكو «بيجم رخآلا رمألا ىف انأف رمأ

 .(دحاولا عفش ال) ج ءأ ىفو ب (0)

 .(اهل) ج أ ىفو ب (5)

 سس لااا 1 ! ! '



 ريغ كيبل درفم هنأ ىلع «بل :27برعلا ضعب نع هيوبيس ىكح :سماخلا
 ةنأك ردصملا بصن بصني :ليقف .هيف فلتخاو «هنكمت ةلقل ءرسكلا ىلع ىنيم هنأ

 . لعف مسا هولعج :فنصملا لاقو ةباجإ :لاق

 ئبلل ئدي ءاليإ دش :هلوقو
 :هلوق ىف رهاظلا ىلإ هتفاضإ تذش هنأ ىلإ راشأ

 روم ىدي ىبلف ىبلف (روسم ىتباَ امل توعد

 : هيبنق
 ىلإ ةفاضإلل ءاي هفلآ تبلق ىبل هلصأو درفم مسا كيبل نأ ىلإ سنوي بهذ

 . كيلع ىف امك رمضملا

 نكلو .ءقافو سمأ ىرجم هيرجيف بل :لوقي برعلا ضعبو) ١/ ١15: هيوييس لاق )١(

 ىنب نم ىبارعأل :ىنيعلا لاقو ء79/5١ ١/ الئاق اهل اوفرعي مل ىتلا هيوبيس تايبآ نم (؟)

 .براقتملا نم وهو .دسأ

 نيسلا نوكسو ميملا رسكب «روسم» ىنباصأو ىب لزن «ىنبان» تبلط «توعد» :حرشلا
 باجي نأب :روسمل ءاعدلا دارملا ؟روسم ىدي ىبل» باجأ «ىبل» لجر مسا  واولا حتفو

 .لأس ام هاثيطعأ ناتللا امهنأل ءركذلاب هيدي صح امنإو «ةباجإ دعب هتباجإ اعد املك هؤاعد

 ىلإ هباجأف هتمزل ةيد هنع مرغيل روسم همسا رخآ الجر اعد الجر نأ اذه لصأ : ىنعملا

 .هل اعد مث «ىنابلف ىب لزن ىذلا رمالل روسم توعد :لوقي زجارلاف . كلذ

 ىنبم لوصوم مسا «ام ليلعتلل رج فرح ماللا 23 لعافو لعف «توعد» :بارعإلا

 نضام لعف بان «ىنبان» توعدب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم ىف نوكسلا ىلع

 هب لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو ام ىلإ دوعي وه هريدقت (زاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو
 ؟ىبل» ةفطاع ءافلا «ىبلف» توعدل هب لوعفم «(روسم» لوصوم لا ةلص اهل لحم ال ةلمجلاو

 ةفوطعم ةلمجلاو روسم ىلإ دوعي وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ضام لعف

 ردصسم «ىبلو» ليلعتلل ءافلا روسم ىدي ىبلف» :هلوقو «(روسم توعد» ةلمج ىلع

 فاضم ىديو هيلإ فاضم ىديو فاضم وهو فوذحم لعفب ةقلطملا ةيلوعفملا ىلع بوصنم

 1 | .هيلإ فاضم روسمو

 كلذو «ىدي» وهو رهاظلا مسالا ىلإ «ىبل» فاضأ ثيح ؛«ىدي ىبلف» ىف :دهاشلا
 .ذاش

 5١ /؟ ليقع نباو 2١69 ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 نباو 287 ص ىدوكملاو «ىوانهطصالاو «ىبودنسلاو «دوادو ١/ ١”, ىنومشاألاو

 عمهلا ىف اًضيأو ال0 ص ىطويسلاو 2157 /7 ىنغملا ىف اًمضيأو ء١15 /؟ ماشه

 . ١/ ١77 باتكلاو «ةنازخلا نم 47 مقر دهاشلاو ١/ ١4١. شيعي نباو ء٠15 0١

 ١١م



 نإف ©9"رهاظلا عم ءايلا تابثإل «روسم ئدي ىبلف» :هلوقب هيوبسيس هيلع درو
 ةذاش بئاغلا 2)رمضملا) ىلإ كيبل ةفاضإ نأ :ليهستلا حرسش ىف ركذ دق :تلق
 :زجارلا لوق هنمو ءرهاظلا ىلإ هتفاضإك

 .©7ىنوعدي نمل هيبل تلقل
 ٠ . اًقلطم رمضملا ىلإ هتفاضإ زاوج انه همالك رهاظو
 لكل هتفاضإ راوج ((رهاظ اًمسا هؤاليإ عّتتمأ) :هلوق نم مزلي ال :تلق

 . رمضم

 ىف ظفللا اذه ىلع ءاج هنكلو ءدحاو مسا كيبل نأ سنوي معرو) 7 ١/ هيوبيس لاق )١(
 :هيوبيس لاقو «كيلع كلوقك ةفاضإلا

 روسم ىدي ىبلف ىبلف (روسم ىنبان ال توعد
 .مسالا ترهظأ اذإ ديز ىلع لوقت كنال روسم ىدي ىبلف لاقل ىلع ةلزنمب ناك ولف

 .(ريمضلا) ج ءب ىفو 1 (؟)
 .زجرلا نم - لئاق ىلع هل رثعأ ملف تثحبو هلئاق مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق (*)

 .نويب عرتم تاذ ءاروز ىنودو ىتتوعد ول كْنِإ 0 :هلبقو
 دتمم «عرستم» فارطالا ةديعبلا ضرالا  واولا نوكسو ىازلا حتفب - ؟ءاروز» :حرشلا

 «هيبل» «لفسالا ةقيضلا سأرلا ةعساولا :ليقو ءرعقلا ةديعبلا رئبلا .روبص ةنزب :«نويب»
 .كيبل كل تلقل :لوقي نأ لصالاو «ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتلا هيف

 ديسعب ءام تاذ ءاجرألا ةعساو فارطالا ةديعب ضرأ ىمامأو ىنتيدان ول كنإ :ىنعملا
 .دادش الو باعص هتباجإ نع هقوعت ال هنأ ديري «ةباجإ دعب ةباجإ كتبجال روغلا

 ةيطرش «ول» همسا بطاخملا ريمض فاكلاو بصنو ديكوت فرح نإ «كنإ» : بارعإلا
 لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو هلعاف بطاخملا ريمضو ضام لعف اعد «ىنتوعد» ةمزاج ريغ

 مدقم ربخ فوذحمب قلعتم فرظ «ىنود» لاحلل واولا «ىنود» و ةول» طرش ةلمجلاو هب
 لحم ىف ربخلاو ادتبملا ةلمجو رخؤم ادتبم «ءاروز» هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم نودو
 عرستمل تعن «نويب» هيلإ فاضم «عرتم» فاضم تاذو ءاروزل تعن «تاذ» لاح بصن
 ىف طرشلا ةلمجو ول باوج ةلمحلاو لعافو لعف تلق ول باوج ىف ةعقاو ماللا «تلقل»

 ماللا «نملا هيلإ فاضم ءاهلاو قلطم لوعفم «هيبل» تايبالا لوأ ىف نإ ربصخ عفر لحم
 نم اهل لحم ال ةلمجلاو لوعفمو لعافو لعف «ىنوعدي» لوصوم مسا نمو رج فرح
 .لوصوملا ةلص بارعإلا

 نأ مكحلاو ذاش كلذو .بئاغلا ريمض ىلإ (ىبل) فاضأ ثيح (هيبل) ىف :دهاشلا
 . بطاخملا ريمض ىلإ فاضي

 نباو 71 /7 ىنومشالاو ١/ 5١« ليقع نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ :ةهعضاوم
 ١/ ١90. هعمه ىفو ءال50 ص ىطويسلاو .147 /7 ىنغملا ىفو 14٠«, /7 ماشه

 ١5م
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 م 2 ورمع ىدعسو ديز ىبل :لوقت .رهاظلا ىلإ ©27فاضيو) :فاشترالا ىفو
 .(©)ه .ةلطاب امهيف ذوذشلا ىوعدو «هيبل :اولاق بئاغلا ريمض ىلإو

 ذإو ثيح  لّمَجلا ىلإ ةفاضإ اومزلأو
 :ةيلعفلاو ةيمسالا ()(ةلمجلا) (لمجلا ىلإ) :هلوق لمش

 .«سلاج ديز ذإ»و ««سلاج ٌديز ثيح تسلج» :وحن ةيمسالاف

 . «ديز سلج ذإو»و .«ديز سلج ثيح» :وحن ةيلعفلاو

 ىف ءدرفم ىلإ اهتفاضإ درو دق ثيح ذإ عم اومزلاو :لاق فيك :تلق نإف

 0 ع ع (؟)اعلاط ليهس ثيح ىرَت امأ

 . (فاضمو) ج ىفو - ب (أ(١)

 ىبل :لاقي :هباتك ىف لاق هيوبيس نأب نايح وبأ هدرو) ١/ ١5١0 هعمه ىف ىطويسلا لاق )١(

 .ب (0) . (درطملا قاسنملا قاسم كلذ قاسف دير ىدعسو دير

 .زجرلا نم وهو . هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحب. :تيب ردص (84)

 .اًعمال باهشلاك ءىضي امج : 0

 ءظيسقلا ىضقنيو هعولط دنع هكاوفلا جضنت ةنت مهن نيسلا مضب «ليهس» :

 .راثلا نم ةلعشلا ا

 لعف «ىرت» 0 ةادأ اهلك «امأ» :وأ ةيفان «امو» ماهفتسالل ةزمهلا «امأ» :بارعإلا

 ىف مضلا ىلع ىنبم هب لوعفم «ثيح» تنأ هريدقت اًبوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم

 ءىجمو ليهس نم لاح ليق «اعلاط» هيلإ فاضم «ليهسو» فاضم ثيحو بصن لحم

 نم لاح وه ليقو ةهنم اذهؤ :رعشلا ىف درو دق اليلق هنوك عم  هيلإ فاضملا نم لاحلا

 ؟امهنو» مهبم ناكم مسا ىلع هعضو نأ عم صاخ ناك انه ثيحبب دارملاو «ثيحال

 زاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف «ءىضي) فوذحم لعفب حدملا ىلع بوصنم

 رورجمو راج ؟باهشلاك» مجنل ةفص بصن لحم ىف ةلمجلاو مج ىلإ دوعي وه هريدقت

 .ةدكؤم لاج «اًعمال» ءىضيب قلعتم

 ةرهمج دنع ذاش كلذو «درفم مسا ىلإ ثيح فاضأ هنإف «ليهس ثيح» ىف ا

 .درفملا ىلإ «ثيح١» ةفاضإ ىئاسكلا راجأ دقو .ةلمحلا ىلإ مهدنع فاضت امنإو .

 دهاش الف ةلمجلا ىلإ ةفاضم نوكتف «ليهس» مفرب ىورو ءهوحنو تيبلا اذهب ا

 - .هيف



 :هلوق ىف ةفاضم ريغ تءاج دقو

 0 (١)هل َتَحَفَتن ام ثيح نم ةدير اذإ

 ةرورض ىف الإ نييرصبلا دنع 20(عونمم وهف) درفملا ىلإ اهتفاضإ امأ :تلق
 ش .سايق ىف ىئاسكلا دنع وهو

 ءارهاظ الامتحا هدهاش ىف نأ عم 029 (هنم) ردنأ وهف اهتفاضإ مدع امأو

 .اومزلأو :لاق . ةرورضلاب هصاصتخاو كلذ رودنلف

 4 سى عى ساحب

 هم دإ دارفإ لمتحي نوني نإو -.. ... :هلوقو |

 2714 /؟ ليقع نباو ء169 ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم-

 .ا/ه ص ىطويسلاو 7١5 ىنومشألاو

 نم ديبجم رعاش وهو «عيبرلا نب رمشملا همساو  ىريمنلا ةيح وبأ هلئاق :تيب ردص )١(
 .ليوطلا نم تيبلاو .ةيسابعلاو ةيومألا نيتلودلا ىمرضخم

 .هلصاوي ليلخ اًهاَيرب ُاَنأ :هزجعو

 ةناديرو ةدأرو ةدير حير :لاقي  لادلا حتفو ءايلا نوكسو ءارلا حتتمب - «ةدير» : حرشلا

 .ةحئارلا  ءايلا ديدشتو ءارلا حتفب «اهايرب# تبه :ىأ «تصدفنا بوبهلا ةئيل :ىأ

 «ةدير» هباوجب بوصنم هطرشل ضفاحخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ «اذإ» :بارعإلا
 اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم ىف ةلمجلاو [روكذملا هرسفي] تحفن هريدقت فوذحم لعفل لعاف
 ةدئاز «أام» رج لحم ىف مضلا ىلع ىنبم ةفاضإلا نع عطق فرظ «ثيحه رج فرح «نم»

 ةدير ىلإ دوعي ىه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف حفن «تحفن»

 هب لوعفم بصن لحم ىف ريمضلاو ضام لعف ىتأ «هاتأ» تحفنب قلعتم رورجمو راج «هل»
 رورجملاو راجلاو هيلإ فاضم ريمضلاو ؛ءابلاب رورجم مس! «ايرو» رج فرح ءابلا «اهايرب»
 هاتأ ةلمجو ليلخل تعن عفر لحم ىف ةلمج «هلصاوي» ىتأ لعاف ؛ليلخ» هاتأب قلعتم

 .اذإل اًباوج تعقو
 .ةفاضإلا نع تعطق ثيح «ثيح نم# ىف :دهاشلا

 فوذحم لعسفب لعاف ةدير نال كلذو ؛تبه ثيح نم هل تحن ةدير اذإ :هريدقت
 لمعي ال هيلإ فاضملا ذإ ءريسفتلا نالطب مزل هيلإ اًقفاضم تحفن تناك ولف «تحفن هرسفي

 0 .هيف الماع رسفي الف فاضملا لبق اميف
 .؟١؟:/١ عمهلا ىف ىطويسلا هركذ :هعضاوم ”

 .(ةعونمم ىهف) ب ىفو  ج ءأ(؟)

 .(اهئم) ب ىفو اج أ (©
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 ب ضوعي نأ طرشب نكل ؛ةفاضإلا نع اظفل اهدارفإ زوجي ذإ نأ :ىنعي

 ٠ .كلذ ىف (ثيح) اهكراشت الو (ذئموي) :وحن نيونت ةفوذحملا ةلمجلا (1)(نع)

 .(ذإ دارفإ لمتحي) :لاق اذهلو

 ؟هوحنو ؟")ذئموي نم لاذلا ترسك مل :تلق نإف

 درو ةفاضإلاب رجلل اهرسك لعج ذإ «شفخألل اًقالخ نينكاسلا ءاقتلال :تلق |

 .حتفلاب ذئموي اولاق مهنأ اهنم :هجوأب

 : هيث

 ريدقتلاو ةيمسا ةلمج ىلإ لب درفملا ىلإ ةفاضإلا نم سيل (كاذ ذإ) :مهلوق

 , "9”كلذك كاذ ذإ

 ... (زاوج فضأ ذإك ىنعم ْذِإك امو ....

 هب داري دودحم ريغ مهبم نامز مسا هنوك ىف «؟0(ذإل هباشملا) نأ :ىنعي

 كلذو «نيتلمجلا :ىنعي .اًبوجو ذإ هيلإ فاضي ام 227(ىلإ) (زاوج فيضأ ىضملا

 .هوحنو رهشو عوبسأ (1)(ةفاضإ ةبراغملا زاجأو ىنثملا نم وحنو نيمويو رهشو

 فضي مل لابقتسالا هب (دارم ولو «عمسي ملو ىنثملا ةفاضإ ناسيك نبا زاجأو

 فاضي ال اهيلع لمح امو (اذإ) نأل ؛ةيلعف ةلمج ىلإ :ىنعأ اذاإك فاضي لب ذإك

 ٠ .ةيمسالا ىلإ

 .(نم) ج «ب ىفو 1(

 . (كدئنيحو ذئموي) ب ىفو - ج أ (؟0)

 : 751:5 /7 ىنومشألا عحار فرف]

 . (ذإ هباش ام) ج ىفو ب 1 (5)

 * .(ىأ) ج ىفو - ب لك (6ه)

 .ج الأ (0)

 ١6م 3



 همي :ىلاعت هلوق لوؤي كلذلو ؛هيوبيس بهذم ىضتقم اذه
 . ىضاملا ةلزنم ((هليزنت) ىلع 204 نوزراب

 لمح امو (اذإ) ىف :ىنعي «ةلق ىلع كلذ زاوج حيحصلاو :فنصملا لاق.
 .اهيلع

 ْ :ناهيبنت
 ٠ مسا هنال :لاق «ةلمجلا ىلإ هيف عسوتملا ةفاضإ طيسبلا بحاص عنم : :لوألا

 هيف اعسوتم فيضأ دق لب .حيحصب سيلو «لمجلا ىلإ فاضت ال ءامسألاو «.ذئتيح

 . 204 62 نوقطتي ال موي اذه » :وحن
 . فيرعتلا ديفت ةضحم لمجلا ىلإ نامزلا ءامسأ ةفاضإ نأ 2؟9(رهاظلا) : ىناثلا
 .تاركن لمجلا نآأل هديفت ال :لاقي دق : طيسبلا ىفو

 ٠ :لاق مث

 ل اًيرجأ دق ذِإك ام برع وأ نباو
 - ىلإ فيضأف «نامزلا ءامسأ نم (ذإ) ىرجسم ىرجأ اميف زوجي هنأ :ىنعي

 دنع هببسو (*9(فيعض وهو) ءانبلاو ءسايقلا وهو بارعإلا :ناهجو ةلمج
 .ىنبم لعف لبق الإ هوزيجي مل كلذلو ؟ةلكاشملا نييرصبلا

 لعج ىف طرشلا فرحب ذئنيح فرظلا هبش هببسم لب :فنصملا لاق 27(و)
 (7(نيح):كلوق نسم تمق نإ كلذو .هريغ ىلإو هيلإ ةرقتفم هيلت ىتلا ةلمجلا
 راقتفا هل ثدح اهلوخد دعبو هيلع (نيح) لوخد لبق مات اًمالك ناك ؟«تمق تمق

 .نإي هلاثمأو (نيح) هبشف

 .رفاغ ةروس نم ١7 ةيآلا نم )١(
 .(هلزنت) ج ىفو ب ءآ ()

 .ج (5)

 . (ذإ ىلع المحف ءانبلا امأو . لصألا ىلعف بارعإلا امأ) 6٠6": /* ىنومشالا لاق ب (0)
 .(ىتح) أ ىفو - يتب عال )37 مج 0 فقز
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 :لاق مث

 اينب لعف ولتم اَنب رتخاو ا

 0-0 :وحن ىضاملا (انب) هلوق لمش
 لمة ممم اة للم (اذتملا ىلع بيشلا تبتاع نيح ىلع

 :هلوقك ىنبملا عراضملاو

 . ©9ميلح لك َنيِبصَنسَي نيح ىلع 0 .00٠0
 .ليوطلا نم «نامعنتلل اهيف رذتعي ةديصق نم ىنايبذلا ةغبانلا : هلئاق «تيب ردص )١(

 . عراو بيشلاو حصأ املأ : :هرجعو

 ىلإ ليم ىهو «ةوبصلا مسا  داصلا رسكب ءابصلا» طخست ىف تمل :(تبتاع) :حرشلا

 لوخدلا هب داري دقو رعشلا نم دوسملا ضاضميبا وه «بيشملا» اهتاوهش عابتاو سفنلا ىوه
 .فاك .ءرجار «عزاو» ركسلا لاوز وهو ءوحصلا نم ذوخأم عراضم لعف «حصأ» هدح ىف

 ىسفنل تلقو ابصلا لحتراو لح نيح بيشلا ىتبتاعم تقو ةربعلا تلبسأ : ىنعملا
 . :تيبلا اذه لبقو .رجار ربكأ بيشلاو ىتلفغ نم قيفأ ال فيك اًخبوم

 عمادو لهتسم اهنم رحنلا ىلع اهتددرف ةربع ىنم لبسأو
 حتفلاب ىوريو اًبرعم رجلاب ىوري «نيح» ةيفرظلا انه هانعمو رج فرح «ىلع» : بارعإلا

 قلعتم رورجملاو راجلاو الحم وأ اًظفل ىلعب رورجم وه لاح لك ىلعو راتخملا وهو اًينبم
 نيح ةفاضإب رج لحم ىف ةلمجلاو هلعافو لعف «تبتاع» قباس تيب ىف «فكفك» : هلوقب

 ءافلا «تلقف» تبتاعب قلعتم رورجمو راج «ابصلا ىلع» تبتاعل هب لوعفم «بيشملا» اهيلإ
 «الل» راكذإلل ةزمهلا «املآا» تبتاع ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو هلعافو لعف «تلقو» ةفطاع

 ةمالعو املب موزجم عراضم لعف «؟حصا» اهموزجم لوصح عقوت ىنعم اهيفو ةمزاج ةيفان
 لاحلل واولا «بيشملاو» انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو ةلعلا فرح فذح همزج

 .لاح بصن لحم ىف ةلمجلاو هربخ «عزاو» أدتبم بيشلاو
 هنال ىنبم هنأ ىلع «نيح» حتفب هيف تدرو ةياورلا نإف «تبتاع نيح ىلع» ىف :دهاشلا

 . هيلإ فيضأ امم ءانبلا بستكا
 6.6 /؟ ليقع نباو . لم ص مظانلا نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىف ىطويسلاو 21١6 /؟ ىنغملا ىف اضيأو ء1948١ /5 ماشه نباو ءالاو /؟ ىنومشألاو
 ١7. /” شيعي نباو ١/ 7١8

 .759 ١/ هيوبيسو ةنازخلا نم 544 :دهاشلا

 وهو لئاق ىلع هل رثعأ ملف تئحب بو  هلئاق مسا ىلع فقآ مل :ىنيعلا لاق :تيب زجع )١(

 ركل. ماى. . م :ليوطلا نم
 - .اًمَّلَحَت ىبلَق نهنم نيذتجال :هردصو

 1 م



 ءاتبلا هعم راتخي امهالكف .ليهستلا حرش ىف هدشنأ (نيح) ءانبب ىوري

 ةيفاكلا ىف هلوق نم دوجأ انه هترابعف

 حّضو اًضيأ هريغ لبق سكعلاو 2 حجر انبلا ضام لعف لبقو
 ل برعأ أدتبم وأ برعم لعف لبقو ٠  :لاق مث

 . ادتبملاو 2204 مِهُقدص َنيقداّصلا عفني موي اذه ط برعملا لعفلا لاثم

 «؟”ليلق ماركلا نيح ىلع ميرَك ىننأ هللا ككرمع اي ىِملَعَت ملآ

 هيضامو ةفيفحلا دييكوتلا نونو مسقلا مالب نورقم عرابشم ؛نينتجال» :حرشلا -
 ىأ «املحت» هسفن وحن هدم اذإ كلذو هبذتجاو هبذجي ءىشلا بذج :لوقت «بذتجا»

 .لقاع «ميلح» ةوبصلا ىلإ هب نلمي «نيبصتسي# هعنصتتو ملحلا فلكتت

 اعنصت «نهتبحم نم صلختيو «ةوسنلا ءالؤه نم هبلق بذتجيس هنإ لوقي :ىنعم لا

 . لقاع لك هب نلمي ام ةنكسملا نم هيف نهل ىذلا تقولا ىف «ةمكحلاو لقعلل
 ىلع ىنبم عراضم لعف «بذتجا» مسقلا باوج ىف ةعقاو ماللا «نبذتجال» : بارعإلا

  لاد فرح نونلاو انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا

 ءايلاو نبذتجال هب لوعفم بلق «ىبلق» بذتجأب قلعتم رورجمو راج «نهنم» ديكوتلا ىلع

 «نيبصتسي» بذتجاب قلعتم رورجمو راج .«نيح ىلع» هلجال لوعفم «املحت» هيلإ فاضم
 رج لحسم ىف ةلمجلاو هيلإ فاضم «ميلحو» فاضم لكو هب لوعفم «لك» لعافو لعف
 .اهيلإ نيح ةفاضإب

 ببسب ىنبم هنأ ىلع «نيح» حتفب ةياورلا نإف «نييصتسي نيضح ىلع» ىف :دهاشلا

 .ةوسنلا نونب هلاصتال «ىنبملا عراضملا لعقلا ىلإ هتفاضإ
 ماشه نباو 88 ص ىدوكملاو 2716 /7” ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ١/ 7١8. عمهلا ىف ىطويسلاو ١١60 /؟ ىنغملا ىف اًمفيأو 7
 .ةدئاملا ةروس نم ١1 ةيآلا نم )١(
 نم ىرازفلا ىلذهلا رشبم نب رشبم هلئاق :لاقيو ىجحذملا مهج نب لايوم . :هلئاق )١(

 .لي
 لعف «ىملعت» بلقو مزجو ىفن فرح «ملو» ماهفتسالل ةزمهلا ؛ملا» :بارعإلا

 ا هيبئتلا درجل «اي» لعاف ةبطاخملا ءايو نونلا فذح همزج ةمالعو موزجم عراضم

 هدارم سيلو مسقلا هرهاظو ءادتبالاب عفري ماللا هيلع تلخد اذإف رداصملا بصن بوصنم

 تدس اهربخو اهمساو نإ «ميرك ىتنأ» ءاقبلاب هل كرارقإب ىأ .هللا كريمعتي :دارملا ذإ انه

 لبق عقو هنأل برعأو رورجم نيحو رج فرح ىلع «نيح ىلع» «ىملعت» ىلوعفم دسم
 .ادتبملا ربخ «ليق» و «ماركلا» وهو أدتبم

 - | .ًادعبملا لبق (نيح) تيرعأ ثيح (ماركلا نيح) ىف :دهاشلا
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 .قافتاب زئاج نيذه لبق بارعإلاف

 .هزيوجت ىلإ ىسرافلا 22لامو) نويفوكلا هزاجأو نويرصبلا هعنمف ءانبلا امأو

 . (اَدْنَقِب نلف ىنب نمو) :لاق كلذلو ؛فنصملا هراتخاو

 .©9مدقت ام لب ةلكاشملا "2بلطل تسيل) ءانبلا ةلع نأل

 ماركلا ٌنيح ىلع :هلوق ىف ةيمسالا ةلمجلا لبق ءانبلاب عامسلا درو دق

 ىلوأ عراضملا *(لعفلا) لبق ناك ةيمسالا لبق تبث اذإو «حتفلاب ىور هنإف 297ليلق
 .ءانبلا هلصأ نأل

 :لاق مث

 ىّلتعا اذإ نهك لاعفألا لَمج ىلإ ةفاضإ اذإ اومزلأو 00000 1 و هلع ا 0

 عضوم ىف ©")(اه) دعب ةلمجلاو (9(ةفاضإلل) ةمزال (اذإ) نأ روهمجلا بهذم
 .اهباوج اهيف لماعلاو رج

 نأل ؛اهباوج ال اهيلي ىذلا لعفلا اهيف لماعلاو .ةفاضم تسيل :ليقو

 . ةيفانلا امو ةيئاجفلا اذإو ءافلاك هلبق اميف هدعب ام لمعي ال امب نرتقي دق اهباوج

 (دغ ىنتئج اذإ) :وحن ىف نافلتخي دق باوجلاو طرشلا «27(ىتقو) نألو

 ش . ؟دغ دعب (270(كئيجأ)

 نباو 288 ص ىدوكملاو ؛7750 /” ىنومشالا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم-

 .؟8١5 ١/ عمهلا ىف ىطويسلاو ؛.6١١ /؟ ىنغملا ىف ماشه

 .(امأو) ب ىفو ج 1 )١(

 .(بلط تسيل) ج ىفو (بلط سيل) ب ىفو 1 (؟)

 .خلإ للم طرشلا فرحب ذئنيح فرظلا هبش هببس لب (9)

 ٠ .حتفلاب (عفني موي اذه) عفان ةءارق ىف اًضيأ عامسلا دروو (5)

 1 .ب (60)

 .«ةفاضإلا» ب ىفو ج أ )١(

 بج نب 4ه]

 .«ىئزج١ ب ىفو «تقو» أ ىفو - ج (8)

 . (كتج) ج «ب ىفو !()



 ادإ نه):)(هلوق)» وحن ةيلعف ةلمج ىلإ الإ فاصت ال اهنأ هيوبيس بهذمو
 .لعفلا ريدقت ىلعف 204 (9 ترطفنا ءامسلا اذإ9 وحن امأو 217(ىلتعا

 نع ىليهسلا لاقو «كلذ ريغ هيوبيس زيجي ال :ليهستلا حرش ىف لاق

 ربخلا ناك اذإ طرشلا تاودأو ةيطرشلا اذإ دعب ءادتبالا ةدارإ ىلع زيجي هنإ :هيوبيس

 .أدتبم اهدعب عوفرملا لعج هيوبيس هبجوأ ام عم شفخألا زاجأو ءالعف

 .هيوبيس بهذمب انه مزجو «لوقأ هلوقبو :ليهستلا حرش ىف لاق

 الإ نافاضي الو «ىنعمو اظفل ةفاضإلال (؛0(ةمرالملا) ءامسألا نم اتلكو الك

 (انالك)و (امهالك) وحن هريمضو (نيلجرلا الك) وحن ىنثملا 22(لمشيف) نينثا مهفل

 :هلوقك دارفإلا ظفلب ولو ىنثملا ىلإ ةراشإلا مساو

 (70لبقو هجو كلذ الكو ىّدَم رشللو ريخلل نإ

() .2 : 

 لعفلا تعقوأ اذإ هدعب مسالا نوكيو ءامسألا ءادتبا هدعب حبقي امو) 58 ١/ هيوبيس لاق (؟)

 هدعب ناك اذإ امهدعب مسالا ءادتبا حبقيو .ثيحو اذإ سايقلا ىف اًبصن هيبس نم ءىش ىلع

 .سلجي ديز اذإ سلجا وأ سلج دير ثيح سلجا تلق ول لعفلا

 ورمع هبرضي ديز اذإف ترظن :لوقت اهدعب ءامسالا ءادتبا هيف نسحي رخآ عضوم اذإلو
 .(.... نسحل بهذي دير اذإ ترظن :تلق ول كنأل

 .راطفنالا ةروس نم ١ ةيآلا ()

 .(ةمراللا)» ب ىفو  ج لك(

 .(لمشيف) ب ىفو  ج أ (6)

 ةوعدلا لوأ ىف ناكو «نيدودعملا شيرق ءارعش دحأ ىرعيزلا نب هللا دبع وه :هلئاق )١(
 موي كرشم وهو اهلوقي هل ةملك نم تيبلاو .ملسأ مث نيملسملا وجهي اًكرشم ةيمالسإلا

 .لمرلا نم وهو .دحأ
 ناعم ةدع هل  ءابلاو فاقلا حتفب «لبقو» ءةهج «هجو» «ىهتنمو ةياغ «ىدماا :حرشلا

 .ةحضاولا ةجحلا اهنم

 حضاد رمأ امهنم لكو ءامهنم دحاو اهيلإ ىهتني ةياغ رشللو ربخلل نإ :لوقي :ىنعملا
 .دحأ ىلع ىفخي ال
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 .هيلإ نافاضي الف ءركنملا نم (فّرَعم) هلوقب زرتحاو

 الك) وحن ()(ةدودحم) تناك 0١2(اذإ) ةركنلا ىلإ اهتفاضإ نويفوكلا ىكحو

 (ورمعو ديز الك) وحن نم (قرفت الب) "”(هلوقب زرتحاو) (نامئاق كدنع نيلجر

 | :هلوقك ةرورضلا ىف الإ زوجي ال هنإف

 ظ (4)رسعلاو رسُيلا ىف نمألاو ىلا ىَدَل لئان فيضلاو ءوئشملا ٍنَميضلا الك

 . مدقت نإ ربحخن فوذحمب قلعتم رورجمو راج «ريخلل» ديكوت فرح «نإ» :بارعإلا-
 ةفطاع واولا «الكو» اهربخ نع رخؤم نإ مسا «ىدم» واولاب هلبقام ىلع فوطعم «رشللو»

 هيلإ فاضم «كلذ» ىف ةراشإلا مساو فاضم «الكو» ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم الكو

 ام ىلع واولاب ةفوطعم «لبقو» أدتبملا ربخ «هجو» باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللاو
 .اهلبق

 ىف ىنغم هنأل «كلذد وهو اًظفل درفم ىلإ «الكد فاضأ ثيح «كلذ الكود ىف :دهاشلا

 . نينثا ىلع هدوعل ىنعملا

 ماشه نباو «48 /7 ليقع نباو ١5١. مظانلا نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 نباو 00 /7 هعمه ىفو ال" ص ىطويسلاو 07117 /7 ىنومشالاو دوادو ء«”٠ 7
 ّْ : .7” /#7 شيعي

 .(نإ) ج ىفو - ب ل )1١(

 .(ةدرجم) ب ىفو  ج أ (؟)

 .(هلوقو) ج ءأ ىفو ب ()
 .ليوطلا نم وهو .هلئاق ىلع رثعأ ملف هنع تثحب تيبلا (4)

 ىذلا وهو فيضلا عبات ءافلا حتفو ءايلا نوكسو داضلا حتفب  «نفيضلا» : حرشلا

 نوكسو ميملا حتفب «ءونشملا» «لعيف» ال «نلعف» هنروف ةدئار هيف نونلاو ىليفطلا ىمسي

 :«رسيلاو رسعلا» ىورو «لئان» لدب «دجاو» ىورو ضغبملا  نونلا مضو نيشلا
 ةفص رجلاب «ءونشملا» هيلإ فاضم نفيضلا ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم «الك» :بارعإلا

 «ىدل) أدتبملا ربخخ «لئان» نفيضلا ىلع فوطعم فيضلا ةفطاع واولا «فيضلاو» نفيضلل

 (رسيلا ىف) هيلع فطع «نمآلاو» لئان هلوقل لوعفم «ىنملا» ىدنع ىأ فرظلا. ىلع بصن

 .هيلع فطع ؛رسعلاو» لاح لا ىلع بصن لحم ىف رورجمو راج
 روجي ال اذهو ءرخآ هيلع فوطعم درفم ىلإ فيضأ الك نأ) نفيضلا الك ىف :دهاشلا

 . (ةرورضلا ىف الإ
 .711/ /7 ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 1١م



 وحن رركت نأ طرشب ءدرفم ىلإ فاضي (الك) نأ :ىرابنثألا نبا ركذو

 الإ فنصملا ركذي ملو برعلا مالك نم اهنأ ىلع اهدروأو (نائتسحم كالكو .ىالك)

 | .(ىأ) ىف

 م يآ فرعم درفمل فضت الو :لاق مث:

 طرش الب.ةركنلا ىلإ اهتفاضإ روجيو (ىأ) ةفاضإلل ١2)(ةمزالملا) ءامسألا نم
 -  ىأ» :وحن عمج وأ «امهيأو 2"(نيلجرلا ىأ) وحن ةيثثت ماهفإ طرشب ةفرعملا ىلإو
 . ؟مهيأو فر لاجرلا

 ضعب ىنعمب اهنأل «كدنع ديز ىأ» :وحن : (9(ةفرعم) درسفم ىلإ فاضت الو

 . ةفرعملا (0(عم)

 :ناتروص كلذ نم ىنثتسيو ءهوحنو لاثملا اذه ىف كلذ حصي الو

 :هلوقك و اولاب اًقوطعم ايأ 20( ركن) نأ ("'(امهادحإ)

 (8بازحألا سراف كّيأو ىأ هاو او و او دو ده اه ا # هاه © »© © © ©

 .(ةمزاللا) ب ىفو  ج ءأآ )١(
 0(١.

 © ١.

 .(فرعم) ب ىفو ج ءأ (5)

 .(ىفو) ج ىفو ب ل (6)

 .ب ل(

 .«نوكتا# ب ىفو  ج ق0

 نم لئاق ىلع رثعأ ملف تئحبو هلئاق مسا ىلع فقا مل :ىنينعلا لاق :تيب زجع (4)

 . لماكلا

 نَمَلعَبل نييلاخ كئيقل نئلق : هردصو

 سانلا نم ةعامجملا بزح عمج «بازحألا» دحأ ادعم سيل ديري «نييلامخ» :حرشلا

 .دحاو مهرمأ نوكي ةفئاطلاو

 انيأ ملعتسف هبحاص ىلإ انم لك لزنو اندرفنا اذإ :هل لوقيو هبطاخمم دعوتي :ىنعم لا

 . عاجشلا

 لعف «ىقل» «كتيقل» ةيطرش «نإ» مسقلل ةئطوم ماللاو ةفطاع ءافلا «نعلفد :بارعإلا

 -عنم لاح «نييلاخ» هب لوعفم «فاكلا» ريمضلاو لعاف ءاتلاو طرشلا لعف عقاو ضام

 هلل



 .هئازجأ ىأ :ىنعمب «نسحأ ديز ىأ» :وحن ءازجألا دصقت نأ :ىرخألاو

 | :هلوقب راشأ امهيلإو

 ازجألا ونت وأ - فضأف اهتررك ْنإو ..
 :لاق مث

 .. ايأ ةلوصوم .. ةفرعملاب نصصخاو ...

 راجأو رهشألا وه اذهو ةفرعم ىلإ الإ فاضت ال ةلوصوملا «ايأ» نأ :ىنعي

 .هريغو روفصع نبا هركذ ةركتلا ىلإ اهتتاضإ مهضعب

 ىلإ الإ فضت / ةفص تعقو اذإ «ايأ» نأ :ىنعي (ةفصلا سكعبو) :هلوقو

 .2©)ةفص ةعقاولاك الاح ةعقاولاو «ةلوصوملا سكعب ةركذ

 امالّكلا اهب لّمك اًقلطمف اًماَهفتسا وأ اًطْرَش ْنُكَت نإو :لاق مث

 ىلإو ةركتلا ىلإ اهتفاضإ راج اًماهفتسا وأ ًطرش تعقو اذإ ؛ايأ) نأ ىنعي
 . © قباسلا ليصفتلا ىلع ةفرعملا

 .لاوحأ ةثالث 20(ئاأل) نأ اذهب رهظف
 هم دمى2

 ْرِجَف ْندَل ةفاضإ اومزلاو .:لاق مث

 ' طرشلا باوج فذحو مسقلا باوج «نملعتل» ءابلاب بوصنم اًعم لوعفملا نمو لعافلا-

 هيلإ فاضمو ادتبم «ىبأ» ةفيفخلا ديكوتلا نونب لعفلا دكأو هيلع مسقلا باوج ةلالدل

 بصن لحم ىف ةلمجلاو هيلإ فاضمو ادتبملا ربخ «بازحالا سراف» هيلع فطع «كيأو»

 .ماهفتسالا ببسب اهنع ملعت قلعو .ملعت ىلوعفم دسم تدس

 الولو ءرركت هنأل ةفرعم درفم ىلإ «ىأ» ظفل فاضأ ثيح «كيأو ىيأ» ىف :دهاشلا

 .ةدرفملا ةفرعملل هتفاضإ زجت مل راركتلا اذه

 لاو ا ىنومشألا ت6 /؟ ماشه نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ١/. ص ىطويسلاو
 نيلجر ىأ ىنبجعي» ةركنلا ىلإو «مئاق مهيأ ىنبجعي» ةفرعملا ىلإ فاضم ةلوصوملا لاثم )١(

 . ؟ىتف ىأ ديزب تررم» الاح ةعقاولاو «لجر ىأ لجرب تررم» ةفص ةعقاولا لاثمو «اماق

 . «اهشرعب ىنيتأي مكيأ» «تيضق نيلجالا اميا> ««مهرد هلف ىنيتأي لجر ىأ» امهلاثم (؟)

 .#ثيدح ىأبف)
 .(اهل) ! ىفو  ج ب (9)

 م1



 .ناكم وأ نامز ةياغ لوأل ىهو «ندل» ةفاضإلل ةمزالملا ءامسألا نم

 . ةلمجلا ىلإو درفملا ىلإ فاضتو
 .ةلمجلا جردنتل الحم وأ .اظفل :ىنغي (رجف) هلوقو

 :هلوق ةيمسا ةلمج ىلإ اهتفاضإ نمو

 ا 1 01وفاي كنا طن اسمن ركَت
 ْ :هلوق ةيلعفو

 1 )0( ©. ما ة دا هع سا ومو . 2 م
 بئاوذلا دوس باش ىتح بش ندل .6 هنقرو نهقار ناوغ عيرص

 - م
 ما

 هل رثعأ ملف تثحبو - هلئاق ىلع رثعا مل : 85/١ عماوللا رردلا ىف لاق :تيب ردص )١(

 ةماعلا لان 90 تلع
 ٍرسئلاك ضيبأ نيدوق وذ تنأ ىلإ :هرجعو

 ةدوف» :حاحصلا ىف لاق «نيدوف» باشلا «عفايلا» ةمعنلا :نونلا مضب «هامعن) : حرشلا
 ساأرلا انرق :نادوفلاو .داوفأ عمجلاو هابناج سأرلا دوفو نذألا ىلي امم سأرلا رعش مظعم
 ىأ ءاهسأر ىف هبيش رثكأ ناك» :ثيدصحلا ىفو «0هيدوفب بيشلا ادب :لاقيو .هاتيحانو
 . هيتيحاذ

 اًبوجو رثتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف «ركذت» ةفطاع واولا ؛ركذتو» :بارعإلا
 نامزلل حلصي فرظ «ندل» هيلإ فاضم ريمضلاو هب لوعفم ىمعن «هامعن» تنأ هريدقت
 ةيئادتبا «ىلإ» اهيلإ ندل ةفاضإب رج لحم ىف ةلمجلاو ربخو أدتبم «عفاي تنأ» ناكملاو
 فوذحم أدتبم ربخ وأ ربخ دعب ربخ «ضيبأ» هيلإ فاضم «نيدوف» ربخ «وذ» أدتبم «تنأ»
 فوذحم ًأدتبل ربخ وأ ثلاث ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج ةرسلاك» تنأ هريدقت

 ْ . اضيأ
 .ةيمسالا ةلمجلا ىلإ «ندل» تفيضأ ثيح «عفاي تنأ ندل» ىف :دهاشلا
 عمسهلا ىف ىطويسلاو 4 /؟ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم
1 ,. 

 .ليوطلا نم  مييش نب ريمع همساو ىماطقلا : هلئاق (7)

 ىهو ةيناغ عمج «ناوغ» «ةبلغ ضرالا ىلع حورطملا وه :عورصملا «عيرص» :حرشلا
 «هنقرو» «هنقشو نهقاش» ىورو ؛.نهبجعأ «نهقار» ىلحلا نع اهنسحب تينغ ىتلا ةيراجلا
 ' .رعشلا نم ةلصخ :ةباؤذ عمج «بئاوذلا» . ةئيجعأ

 72 و أشن ذنم نهب قلعت ىتاللا تايناغلا ببسب هرمأ ىلع بولغم عيرص هنأ : ىنعملا

 ّْ . باش ىتح هب
 أدتبمل ربخ عفرلابو «قباس تيب ىف «كلهتسم» هلوق نم لدب رجلاب «عيرص» :بارعإلا

 -ىلإ دوعي هيف رتتسم ريمض لعافلاو ضام لعف «نهقار» هيلإ فاضم «ناوغ» فوذحم
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 :ناهرب نبا لاقو .ندلو ثيح الإ ناكملا فورظ نم لمجلا ىلإ فضي ملو

 .اهدحو 2220(ثيح) الإ
 مص

 ردن مهنع اهب ةودغ بصنو :هلوقو

 .عفرلاو بصنلاو رجلا «ندل» دعب «ةودغ» ىف عمس'

 :هجوأ ةثالثب "9(هجوو ءذاشف) بصنلا امأو "0لصالا وهف رجلا امأ

 اهفذحو ةرات اهنون «؟9(توبث ىف) «لعافلا مساب تهبش «ندل» نأ :اهدحأ

 .اهب بصنف ىرخأ

 .نونلا ةفوذحملا (2(دل) دعب بصنلا عامسل فعضو

 .ةصقانلا ؟ناك١ رامضإ ىلع بصنلا نأ :ىناثلاو

 0 .زييمتلا ىلع هنأ :ثلاثلاو
 ودغ ريغ ندل بصنت الو : هيوبيس لاقو 02

 ضام لعق قارو فطع فرح واولا «هنقرو» هب لوعفم تابئاغلا ريمضو ناوغ عيرص-

 ىف نوكسلا ىلع ىنبم نامز فرظ «ندل» هب لوعفم بئاغلا ريمضو لعاف ةوسنلا نونو

 رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف «بش» هنقرو نهقار نم لك هيف عزان دقو ءبصن لحم
 ىنبم ضام لعف «باش» رجو ةياغ فرح «ىتح» اهيلإ ندل ةفاضإب رج لحم ىف ةلمجلاو
 .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «بئاوذلا» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «دوس» حتفلا ىلع

 لعافلاو ةيلعف ىهو «بشا» ةلمج ىلإ «ندل») فاضأ ثيح «بش ندل» ىف :دهاشلا

 .زاوج رتتسم
 «دوادو لا ىنومشالاو 7١10 /”7 ماشه نبا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .؟6١ ١/ عمهلا ىف ىطويسلاو «48 ص ىدوكملاو

 .(ثيدح) أ ىفو ج ءب )١(

 .(سايقلاو هجولا وه ةودغ ىف رجلاو) : ٠١ ا/ ١/ هيوبيس لاق (7)

 .(هجرف) ب ىفو  ج أ (0

 .توبث ىف نسحالاو (توبثل) ب و (تابثل) ج أ (#*)

 .(ندل) حج ىفو ب ل (0)

 عم اهل ندل نأ ١/ “7 ٠ ىفو (ةودغ عم اهب بصني'امإ ندل نإ) : 78 ١/ هيوبيس لاق (؟)

 كلوق كلذو هل لاق نم ةغل ىف نيونتلا نحلا هناك اهب بصنت اهريغ ىف تسيل لاح ةودغ

 .(ةودغ ندل نم
 ؟
2) 



 (7١ناك» رامضإب هجوو نويفوكلا هاورف عفرلا امأو

 ركذي ملو ندلب ةعوفرم اهنأ هرهاظف: + عفرف لعافلاب ههبشل :ىنج نبا لاقو
 .©9ليهستلا ىف هركذو ءانه. عفرلا

 .ةردقملا ناكب ال ندلب ةودغ بصن نأ ىضتقي (اهب) :هلوقو

 : . (ليلق اهيف عم عمو) :هلوقو
 مزالم وهو «بحاصملاب قيلي ام ىلع هتقو وأ باحطصالا ناكمل مسا عم

 .()هعم نم بهذ هيوبيس ىكح .نمب رجي دقو ةيفرظلاو ةفاضإلل
 . ةعيبر ةغل نوكسلا ىلع هؤانبو .تاغللا رثكأ ىف برعم وهو

 هنأ معزف ةغل هنأ هيوبيس ظفحي ملو منغو 27ةعيبر 0*2(ةغل) (؟)هكحملا ىفو
 .ةرورض

 .ىرخألا ةغللا ىلإ ةبسنلاب ىنعي (ليلق) :هلوقو
 . ةنكاس تناك ذإ اهتيفرح ىلع دقعنم عامجإلا نأ ساحنلا رفعج وبأ معزو

 :هلوق نم موهفم اذهو ءاهتيمسا ىلع ةيقاب اهنأ حيحصلا لب «.حيحصب سيلو

 ٠ .(اهيف)

 مل اًقرح ةنكسملا تناك ولو «ةيمسالا عضوم ىف ليلق ناكسإلا نأ :ىنعي
 .©0ةيمسالا ىف ناكسإلا نكي

 لصتي نوكسل رسكو حتف لقنو ... : هلوقو ل هه وى 8 ل 5 ْ 8 8
 ءرسك نوكسلا ىلع اهانب نمو حتف اهبرعأ نم ناعرفم اال نابترم :امه

 .نينكاسلا ءاقتلال

 .ةودغ تناك ندل :ريدقتلاو :ةماتلا ناك )١(

 :(عفري دقو) 417 ص ليهستلا ىف لاق (؟)
 .”.9 ١/ باتكلا (©)

 . ب قل (0)

 :هلوق نوكسلا ىلع ءانبلا ليلدو «ةليبقلا سأر لئاو نب بلغت نبا وه 00( ٠

 امال مكترايز تناك نإو مكعم ىاوهو مكنم ىشيرف ش
 2ك 0300



 : هلوقو

 : امدع ام ايوان فيضأ هل ام تمد اا (ريغ  ءانب ممضاو

 لع ءاضيأ تاهجلاو ٌنودو 2لوأ ءبسح دعب هريفك لبق

 اذإ ءامهدعب امو ١2)7(البقو) ريغ ىنعأ ؛ةروكذملا ءايشألا هذه نأ ىنعي

 الو (1(20)هظفل ىوني وأ ءهظفل نود هانعم ىوني نأ امإ لْخَي مل فاضي ام فذح

 . ىوني
 ءانغتسالاو باوجلا فرحب اههبشل مضلا ىلع تينب هظفل نود هانعم ىون نإف

 . ؟9راقتفالاو دومجلا ىف فرحلا هبش نم اهيف ام عم اهدعب امع

 ((نونت ملو) فاضملا بارعإ تبرعأ هظفل ىون نإو
 .ضفنخلاب «لبق نم» :لوقي نم برعلا نم نأ 22هيناعم ىف ءارفلا ىكح

 نم» أرق نم ةءارقك تنونو 2تبرعأ وني مل نإو .ةفاضإلل نيونتلا فذحو
 :هلوق هنمو .نيونتلاب ")«دعب نمو لبق

 (80ميمحلا ءاملاب اصغأ داكأ لبق تنكو با رشلا ىل ٌغاسف

 تيبلا ...اًبصت اوبرعأو :هلوقب راشأ اذه ىلإو

 .«اليلق» أ ىفو ب(١)

 .ج ءب()

 نم رمألا هلل» :ىلاعت هلوق ىنبما لاثمو ادومسملا ىق» ىف عضوب ميقتسي مالكلاو هومجلاب ()

 .7171 /؟ ىنومشألا عجار «دعب نمو لبق

 .ج ءأ (5)

 . ميركلا نآرقلا ريسفت ىف هل باتك (5)

 .هانعم الو «هظفل وني ملف :ىنعمو اًظفل ةفاضإلا نع تعطق ىأ (1)

 . مورلا ةروس نم 8 ةيآلا نم (0)

 .رفاولا نم قعصلا نب ديزيل هنأ باوصلاو «برعي نب هللا دبع هلئاق : ىنيعلا لاق (8)
 نم عراضم «صغأ» .قلحلا ىف هرورم لهسو نالو الح «بارشلا ىل غاس» : حرشلا

 ىف انهه لمعتساو .قلحلا ىف هفوقوو ءىرملا ىف ماعطلا سابحنا لصألا ىف وهو صصغلا

 ىلع قلطعي عضوملا اذه ريغ ىفو «سفنلا هيهتشت ىذلا وه «ميمنحلا ءاملا» . قرشلا عضوم

 .تارفلا ءاملا :ىوريو - راحلا ءاملا

 ما11/



 ام اًيواَن) :هلوق رهاظ لب «ءبرعأ هظفل ىون اذإ هنأ ىلع هبني مل :تلق نإف

 .هزانب ىضتقي لع

 لاح رجت دق ءامسألا هذه نأل ؛ديجب سيل اًبصن اوبرغأو :هلوق :تلق نإف
 .(ذعب نمو لبق نم» (5)(أرق نم) ةءارقك ريكذتلا

 بصتنلا ىلع رصتققا هنأكف «ليلق اهرجو بصتنلا اهيف بلاغلا :تلق

 , 292(كلذل»

 تناك مضلا ىلع تيب اذإ ءامسألا هذه نأ مهفي (رّكُن اذإ) :هلوق :تلق نإف
 . ةفرعم

 .كلذك رمألاو :تلق

 .ءىش لبق ديري امنإو ؛تاركن ىه :مهضعب لاق :طيسبلا ىف لاقو
 ضوسعلا نيونت «البق تنكو» :هلوق ىف نيونتلا نييوحنلا ضعب لعجو

 .ةفاضإلا ةينب ةفرعم «البق» ؟0(نأ)و

 نم ملأتا كلذ لبق تنكو «ىرطاخ باطو ىسنفن تاده ىراث تكردأ ال :ىنعملا

 .اهللأو ءايشألا لهسأ

 غاسب قلعتم رورجمو راج «ىل: ضام لعف غاسو ةفطاع ءافلا (غاسف» :بارعإلا

 ملكتملا ريمض ءاتلاو صقان ضام لعف «ناك» لاحلل واولا ؛«تنكو» غاس لعاف «بارشلا»

 رتتسم ريمض همساو عراضم لعف «داكأ» ناكب قلعتي ةيفرظلا ىلع بوصنم «البق» اهمسا
 انأ هريدقت ايوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف «صغأ» انأ هريدقت ابوجو هيف

 ناك ربخ بصن لحم ىف اهربخو اهمساو داكأ ةلمجو داكأ ربخ بصن لحم ىف ةلمجلاو

 صغأب قلعتم رورجمو راج «ءاملاب» لاح بصن لحم ىف اهربمخو اهمساو ناك ةلمجو

 .ءاملل تعن «ميمحلاو»

 .ىنعمو اًظفل ةفاضإلا نع عطق هنأل اًنونم برعأ ثيح «البق» ىف :دهاشلا
 ها /*؟ ليقع نباو ,175 ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ : :هعضاوم

 ىطويسلاو «١9ص ىدوكملاو ا ماشه نباو « ىبطاشلاو هةر ىنومشألاو

 . ةنازخلا نم 54 مقر دهاشلاو 348 /5 شيعي نباو 06 ١/ عمهلا ىف اضيأو ءالاثص

 .ج ب )١(

 .ب أ (9)

 .ج لأ 95
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 (7١نسح ىدنع لوقلا اذهو :ةيفاكلا حرش ىف

 :لاق مث

 افذح ام اذإ بارعإلا ىف هنع ' اًقَلَخ ىتاي فاضملا ىلي امو
 ىف هيلإ فاصغملا هفلخي نأ ذشيح رثكألاو ؛هب ملعلل فاضملا ٠ فذح زوجي

 . لجعلا بح :ىأ 204 لجعلا مهبوُلُق يف اوبرْشَأَو » :وحن بارعإلا
 :ىأ) «ريهز لجرب تررم» :وحن الثم فاضملا ناك نإ ريكنتلا ىف هفلخي دقو

 .ةركنلا هب تعن كلذلو 2)(ريهز لثم

 .ثينأتلاو ريكذتلاك كلذ ريغ ىف هفلخ امبرو

 امدقتام فذح لبق ناك دق امك اوقبأ ىذلا اورج اًمبرو :لاق مث م - هه 8 م
 لبق ناك امك رورجم فاضملا فذح دعب ىقبي دق هيلإ فاضملا نأ :ىنعي

 . هفذح

 :هلوق ىف هركذ طرش كلذلو

 فطع دق هيلع امل الئام فذح ام نوكي نأ طرشب ْنكل

 فوذحملا نوكي نأ .فاضملا فذح دعب هيلإ فاضملا رج طرش نأ :ىنعي

 :وحبت لصتم فطاعي ىتممو طفل هلثم ىلع اقوطعم

 «9ران ليللاب ُدقوَت رانو 2 أرما َنيبسحت ئرما لُكأ

 .«نسح لوق ىدنع اذهو» 717 ةقرو ةيفاكلا حرش صن )١(
 :ةرقبلا ةروس نم 417“ ةيآلا نم )7١(

 ا 31 فرفش

 .براقتملا نم وهو .ىدايؤإلا داؤد وبأ :هلئاق (5)

 تفذحف ء«لعفت ءاتو ةعراضملا ءاتا- دقوتت هلصأ «دقوت١ «نينظت «نيبسحت» :حرشلا

 . جهونتو لعتشت ؟دقوت» ىنعمو - اًميفخت امهادحإ

 تافصلا نم هل عمتجا نم لماكلا لب الماك المجر صخش لك ىنظت ال : : ىنعملا

 دومحملا لب ةدومحم ران ليللا ىف دقوتت ران لك ىنظت الو .اهامسأو اهتسحأ لاصخلاو

 5 .فايضالا ىرقل دقوت ام اهنم
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 0 يفن مدقتب اطورشم ٠ كلذ سيلو « سيسقم ةمل ؟"(روكذلل طرشلاب) عونلا اذه

 ... مهضعب نظ امك . ماهفتسا

 ترزم» :مهلوقك هيلع ساقي ال ظوفحم وهف ىييقلا هي ديق ا المخ امو

 نبا ةءارقكو فطع نود رجف فنصملا هلاق ««ىدع مي دحا : :ىأ «ىِدَع ىميتلاب

 هيلع مدقم «نيبسحت» لوأ لوعفم لك ىراكنإلا ماهفغتسمالل ّ :زمهلا «لكأ» :بارعإلا»

 واولا «رانو» ناث لوعقم «أرما) لعافو لعف «نيبسحت» هيلإ فاضم «ْئرماو» فاضم «لكو»

 كلذو .لصألا ىف هيلإ فاضنم ةزانف» ران لكو ريدقتلاو فوذحم هيلع فوطعملاو ةفطاع

 هلصأ «دقوبت» مدقتملا «ئرنما. لك» ىلع ىلع فوطمعملا وه فاضملا ئه. فوشحلا فوطغلملا

 ىه هريدقت (زاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو راضم لعف وهو نياتلا ىدحإ فذحف دقوتت .

 ىلع فوطعم ؛اران» دقوتب قلعتم رورجمو راج «ليللاب# و رانل تعن ةلمجللاو ران ىلإ دوعي

 قباسلا بوصنملا «ئرما# هلوق
 لكو هريدقت ذإ «هبازعإب هيلإ فاضحلا كرتو هيف فاضملا فذح ثيخ ةراث» ىف :دهاشلا

 رورجملا «ران» نفطغي نأ روجي الو هيلع .ناك ام ىلع.ر جلاب «ران» كرتو «لك). فذحف .ران

 .ةدحاو واوب نيلماع ىلع فطع هيف ذإ «ئرما» ىلع

 نباو «59 7/7 ليقع نباو 2.١176 ص مظانلا نبا ةيفلالا حارش: نم هركذ :ةعضاوم

 . ةعمه 'ىفو 57 ص قطويسلاو .«ئبطاشلاو ءدوادو 24١ ص ىدوكملاو ,777 ١/ ماشه

 88 ١/ هيوبيسو ءا15 ١/ ىنغملا ىف ماشه نباو ء77 /5 شيسعي: نباو 6 /

 | 1 0 7177 /7 ىنومشالاو

 لهذ نب رماع نأ :هثيدح لمسجم 7874 مقر 58١ /7 ىناديملل لاثمالا عمجم ىفو )١(

 ىتخأ نبا اي :نسيق .لاقف .. هيبأ لام ذخأ هنأل هقنخي لعجف ةيلعث نب سيق همع ىلع بثو

 ءادوش لكالو ةمحش ءاضيب لك ام :لاق مث .الثم هلوق بهذف هواتسم خيشلا نإف ىنعد
 عضوم ىف برضي الشم هلوق بهذف الن ههبشي ملف ال اب ههشأ ذإو هنأ ىنعي .ةرمت

 ..هاا .ةمهتلا

 تظفل كناك رج غضوم ىف ءاضيبو ةمحش تبصن تئش نإو) هير هيوبيس لاقو

 1 ش .(ءاضين لك الو تلقف لكب '
 .(الو) ب ىفو -ج .9(1) ١ .«ةروكذللا طورشلاب) أ ءآ ىفو - ب )١(

 .(ىدع ميت ىميتلا تيأر :برعلا ضعب لوقك) ب ىفو  ج أ (5)



 فنصملا هردقو لوعفم فطاعلاو - ضفخلاب 274 ةرخآلا ديري هللاو ط (١)زامجل
 .رخألا ضرع

 لصق هب اذإ هلاحك لوألا ىّقبيف ىناثلا فذخيو 2:لاق مث
 لبق هلاح ىلع فاضملا ىقبيف هظفل ىونيو فذحي دق هيلإ فاضملا نأ : : ىنعي

 (؛9(طرش) كلذلو ؛اعومجم وأ ىنثم ناك نإ نونلا هيلإ درت الو «نوني الف فذحلا
 الوألا تفضأ هل ىذلا لثم ىلإ ةفاضإو فطع طرشب :هلوق ىف هركذ

 دي هللا عطق» :مهضعب لوقك فوذحملا لثم ىلإ فاضم فطع طرشب : : ىأ

 .«"9«اهلاق نم لجرو

 :رعاشلا لوقو

 ()دسالا ةهّبجو ىعارف نيب 000000000000٠

 اليبن اطباضو اليلج اًنرقم ناك .ىندملا ىرهزلا زامج نب ملسم نب ناميلس عيبرلا وبأ وه )١(
 .ها١1١ ةنس ىفوت .نيروهشملا ةرشعلا ءارقلا دحأ ءرفعج ىبأ ةاور لضافأ نم

 .776 /7 ىنومشالا عجار (*) .لافنألا ةروس نم 51/ ةيآلا نم (؟)
 .أ نم طقسو (طورش) ب ىفو ج (5)

 ام فذحف ءاهلاق نم لجدو اهلاق نم دي دي هللا عطق :لصالا) 757 /1؟ ىنومشاألا لاق (5)
 هيلع «لجر» هيلإ فيضأ ام ةلالدل «دي» هيلإ فيضأ

 ىلإ فاضم مسا فاضملا ىلع فطع اذإ كلذ نوكي ام رثكأو) ١" /” ليقع نبا لاقو
 .اهلاق نم لجرو دي هللا عطق :مهلوقك لوألا مسالا نم فوذحملا لثم

 نم» وهو ؛دي# هيلإ تفيضأ ام فذحف اهلاق نم لجرو اهلاق نم دي هللا عطق :ريدقتلاو
 .ه ا (هيلع ؟«لجر# هيلإ فيضأ ام ةلالدل «اهلاق

 ةهبجلا ءونو عارذلا ءون نيب ضرتعا باحس ضراع هيف فصي قدزرفلا :هلئاق تيب زجع (1)
 .حرستملا نم وهو .دسألا ءاونأ نم امهو

 هب رسأ اضراع ىأر نم اي :هردصو
 هعمد فكفكي (هفكفكأل :ىوريو - هب حرفأ «هبرسأل ءاباحس :ىأ «اضراع» : حرشلا

 دارأ «ىعارذ نيب# هلجأل ترهنم ىنعمب «هل تقرأ» ىوريو «هدريل ىرخأ دعب ةرم هحسمي

 دسألا اعارذو ءامهعولط دنع رطملا ىلع نالدي نيذللا نيبكوكلا دسألا ةهبجو ىعارذب
 .دسألا ءاونأ نم ةهبجلاو عارذلاو رمقلا لزانم نم نالزنم دسألا ةهبجو

 «نم» نوكي نأ لمتحيو موق اي هريدقت فوذحم ىدانملاو ءادن فرح «اي» : بارعإلا
 «اًضراع» ريمض لعافلاو ضام لعف «ىأر» ةيماهفتسا نم نوكي لوألا ىلعو ادرفم ىدانم

 -اضراع هلوقل'ةفص بصن لحم ىف ةلمج ىهو لوهجملا ةغيص ىلع ؛هب رسأ» هلوعفم

 ١م



 01 , 230 تايبأ .ةدع يف هريظن ءاجو 3

 فنصتلاو لينزرلاو ديلاك نييسطصلل ىف الإ كلذ روج ل :ءارفلا لاقو

 .امهيف كلذ روجي الف «مالغو راد. يحن امأف ..دعبو لبقو عبرلاو

 نم لجرؤ دي هللا عطق» :مهلوق جيرخت ىف روفصنع نبا بهذ :لوآلا ٠
 فوطعملا محقأو) ٠ ءريمضلا فذحف ةلجرو اهلاق نم دي ريذدقتلا نأ نلإ هوحنو «اهلاق

 ا . 270(هيلإ فانضملاو فاضملا نيب

 :هلوقك فطع نود كلذ لعفي دق :ىناثلا
 0 1 هلم -

 0 | "””ةيارق ىلوم لك ىدان لبق نمو

 ةهبجو دنمألا ىعارذ نيب : :ىأ ردقم ىلإ فاضم «ىعارذف ةيفرظلا ىلع بوصنم «نيباح

 . هيلع ئناثلا:ةلالذل لوألا نم فذحف دسألا..'
 «فانضملا ىقباو هيلإ فاضملا فذح ثيح' . دما“ ةضهبسجو' :ىعازق# ىف :ذدهاشلا

 .دسآلا ةهبجوأ : قضالا :ىعارف نيب :ريدقتلاو

 3375 ص ىذدوكملاو ةضفأ اذن ؟ ىنومشالا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 وا /"” شيعي .نباو 26 /” ىتغملا ىف ماشه نياو .ىواتهظصالاو ءنيطاشلاو

 . 51/ / صئاصخملاو لب / هيوبيسو ةنازخلا نم 115 مقر دهاشلاو

 .ةاهنم )١(
 0 .عيضلاو عزاب لآل ىرع تف | .هزحو له ثيفلا نيضرالا ىقس

 وهو - .هلئاق ىلع رثمأ ملف :تثحب رو - هلئاق مسا ىلع ٠ فقأ مل ”ىنيعلا لاق :تيب ردص (؟)

 : .ليوطلا نم

 . فطاوعلا هيلع ىلوم تفطع امف : : هرجعو

 .ةفطاع عمج «فطاوعلا» «تلامأ «تفظع» ءمعلا نبا هب دارأ «ةبارق ىلوم» :حرشلا

 .فطع نم لعاف مسا ىهو
 هوثيضي ملف هتبارق ىوذب لك ثاغتساف موقب تلزن ةدش رعاشلا فصي : ىنعملا

 .هودجني ملف هل ضرع ام عفدل مهدجنتساو |

 «لك» ضام .لعف «ىدان#» ىتآلا ىدان هلوقب قلعتم رورجمو راج «لبق نمو» :بارغإلا 1

 ' ةفطاع ءافلا «امف» ىدانل هب لوعغم «ةبارق» هيلإ فاضم ؟ىلومو# فاضم لكو ىدان لعاف

 .«هيلع» تفطعل هب لوعفم «ىلوم» و ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف فطغع «تنظع» ةيفان ةامو#
 - .تفطع لعاف «فطاوعلاو» فطعب قلعتم رورجمو راج ش

 انهن



 .نيونت الب رسكلاب تاقثلا هاور اذك

 ىفو ليلق 0١2(ةلالدلا) ةصقانلا ءامسألا ىف فذحلا اذه لامعتسا فنصملا لاق
 .ريثك ()(ةلالدلا) ةماتلا ءامسألا

 هس د * مار سص

 فوخ الف :ىأ (94مِهْيَلع فوَح القط "”نصيحم نبا ةءارق كلذ نمف
 سكع وهو فوذحملا لثم ىلإ فاضم ىلع فطع عم كلذ لعفي دقو مهيلع ءىش

 لوسر عم انوزغ» :«*هنع هللا ىضر ىملسألا ةزرب ىبأ لوق هدهاوش نمو لوألا .
 .«ىنامث وأ .تاوزغ عبس ٌيِك هللا

 نيونت نود ءايلا حتفب  ىراخبلا حيحص ىف 27(ظفاحلا) هطبض اذكه
 .تاوزغ ىنامث وأ لصألاو

 :لاق مث

 لبق ناك ىذلا هلاح ىلع فاضملا ىقبأو هيلإ فاضملا فذح ثيح «لبق» ىف :دهاشلا-

 فاضم مسا هيلع اًقوطعم سيل هنال نيققحتم ريغ نيطرشلا نأ عم نيونت ريغ نم فذحلا

 .ليلق وهو فوذحملا لثم ىلإ
 نباو 257 /7 ليقع نباو ١590« ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ص ىطويسلاز «ىوانهطصالاو ءدوادو 777,77 /7 ىنومشألاو ء١١7 /7 ماشه

 ١/ 5١١ هعمه ىف اضيأو ء4

 )١(ب.

 .(ةلالدلل) أ ىفو  ج .ب (؟)

 لاق ريثك نبا عم ةكم لهأ ئرقم ىكملا ىمهسلا نصيحم نب نمحرلا دبع نب دمحم :وه (7)
 نب نمحرلا دبع نب دمحم ريثك نب رصع ىف اهب اقو ةارقل در نع اكد :دهاجم نبا

 .دهاجم نبا ىلع نآرقلا أرقي ايوحن ناكو « نصيحم

 .ةكمب ةئامو نيرشعو ثالث ةنس تام :ىلذهلا مساقلا وبأ لاق
 | .- ءاهلا رسك عم نيونت ريغ نم فوخ عفرب - ةدئاملا ةروس نم 79 ةيآلا نم (4)

 نبا  داضلا نوكسو نونلا حتفب - ةلضن  ىازلا حتفو ءارلا نوكسو ءابلا حتفب - ةزرب وبأ (6)

 وبأو .ناطيش راين :لاقو .هللا دبع ِهِِكَي هللا لوسر هامسف راين همسا ناك :ليقو هللا دبع

 اًئيدح نوعبرأو ةتس هي هللا لوسر نع هل ىورو' ءةكم حتف دهشو اًميدق ملسأ ةزرب

 .نيتسو عبرأ :ليقو نيتس ةنس ناسارخ .لب :ليقو ةرصبلاب ىفوتو
 (ظفاحلا) ب ىفو ج أ (؟)

 8 م5



 5 ع

 بعي ملو ْرجأ ار وأ ًالومفم بصن ام ٍلْعف هبش فاضم لصف

0 : 
 ها .نيمي لصف

 ىف الإ عت هيإ افلا قالا ني لصقل ا :نيسيرصبلا رثكأ بهذم

 : نيثيشب ةعسلا ىف زوجي هنأ ىلإ: فتصملا بهذو رعشلا

 وأ) فرط وا ب لوصشتس نم لعد هاشلا ف فاقملا هبت ام : لوألا

 .(رورجم

 .74موناكرش شالوا ص "ماع نب نبأ ار هب لوفغفملاب لصفلا نمف

 ١  :رضاشلا لوق فقرظلابو :
 0 ليسعب ةرطض ري تحاتك 00

 .(ردصم وأ) ج ىفو ب ل ()

 ناك: :ىراوهألا ىلغ وبأ لاق «نيزشعو ىدحإ ةئبم دلو ديزي نب رماغ نب هللا دبع وه (1)

 ةنس ءاروشاع موي قشنمدب ىفوت ءهاور امل اظفاحح هانأ اميف ةقث املاع اهاسإ رماع نب هللا دبع

 1 .ةلامو:ةرشع نام

 لعاف بئان .عفرلاب لقو «ءاكرس» رجو «دالوأ» بصنب .ماعتالا ة ةروس نم 1 ةيآلا نم (7)

 «مهدالوأ» واهب مهرمأ رابتعاب هلعافل ردصملا ةفاضإ نم .ءاكرش ىلإ فاضم وهو نيزل .

 . نيداضتملا نييب اهب لصف لوعفم
 وهو .لئاق ىلع هل رثلعأ ملف تنحب رو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل ني "لاق تيب زججنع ()

 ش . ليوطلا نم
 ىتحدمو نّيوكأ ال ٍريْخب ىنشرَق :هرشصو

 حلصأ هانعمو ,هلاح تحلصأ اًثالف تشر : :لاقي . شيري شار نم رمآ ىتشر :حرشلا

 ...رطعلا اهيف عمجي ىتلا راطعلا ةدكم «ليصبل ىلاح ٠
 .ةدئاف نودب بعتي راسا ةزخصلا تحتي نمك كل ىحدم ىف نوكأ الثل ءانعلاو

 هريدقت ابوجو هيف رتتسم لغافلاو رمأ لعف «شر» فانئتسالل ءافلا «ىنشرف» :بارعإلا

 ةيهانلا «ال» ««شز) ب قلعتم رورجمو راج «ريخب» هب لوعفم ءايثاو ةياقولل نونلاو تنأ

 ىنعمب واولا «ىتحدم»و ةفيفخلا ديكوتلا نوئب هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم عراضم لعف «ننوكأ»
 ملكتملا ءايو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصتم هعحم لوعفم «ةحدم»

 قلعتم رورجمو راج «تحانك» انأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض «نوكأ» مساو هيلإ فاضم

 هيلإ فاضم «ةرخصوا) فاضم تحانو بوصتنم نامز فرظ «امويد“ «نوكأ» ريخ فوذحمب

 . تحانب قلعتم زورجصو راج «ليسعب#
 هلوعفم ىلإ فاضم لعاف مسا6«تحان» هلوق نإف «ةرخص اموي تجاتك# ىف :دهاشلا

 - .ليسعب ةرخص تحانك .:ريدقتلاو «اموي» وهو فرظلاب امهنيب لصف دقو «ةرخص» وهو
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 :رخآلا لوق رورجملابو

 | (1)ةرباصم اجيهلا ىف داتعم تنال

 لومعمب لصف هنأل ءلصفلا نسحأ نم اذهف :ليهستلا حرش ىف لاق

 ىل وكرات متنأ له» فكي هلوق رايتخالا (9(ىف) هزاوج ىلع لديو .فاضملا
 , 200 ىبحاص

 (؛9«اهادر ىف اهل ىعس ءاهاوهو كسفن موي كرت» هتيبرعب قثوي نم لوقو

 لوعفملاب لصفلا نمو «لعافلا مساو ردصملا 2(لمشي) (ٍلعف هبش) :هلوقو

 297 ص ىدوكملاو دوادو 77١ /7 ماشه نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم -

 .07 /7 عمهلا ىف 4 ص اضيأو 7١ ص ىطويسلاو

 نم وهو .لئاق ىلع هل رثعأ ملف تثحبو هلئاق مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق تيب ردص )١(

 1 . طيسبلا

 .اًنارين كاداع ْنَم لك ىَلصَي : هزجعو

 نم «ىلصي» .«ةروصقم انههو رصقتو دمتو .برحلا :ىرهوجلا لاق «اجيهلا# :حرشلا
 .رانلا هتلخدأ (ران لجرلا تيلص مهلوق

 رورجمو راج «اجيهلا ىف» هربخ «داتعم» أدتبم «تنأ» ديكوتلل ماللا «تنال» :بارعإلا

 رورجمو راج «اهب» عراضم لعف «ىلصي» هيلإ فاضم «ةرباصمو#» فاضم داتعمب قلعتم

 ضام لعف ىداع «كاداع» هيلإ فاضم لوصوم مسا «نم» «لعاف» لك ىلصيب قلعتم

 لوعفم بصن لحم ىف ىنبم ريمض فاكلاو نم ىلإ دوعي وه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو
 .ىلصيل هب لوعفم «اًنارين» لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو هب

 وهو هيلإ فاضملاو «داتعم» :هلوق وهو فاضملا نيب لصف هنإف «اجيهلا ىف» ىف :دهاشلا

 .رورجملاو راجلاب لصفلاف «ةرباصم»
 .97 ص ةيفلألل هحرش ىف ىدوكملا هركذ :هعضاوم

 .ب أ (؟0)

 ضعب نيب عازن عقو دقو ملسمو ىراخبلا ىف ءادردلا ىبأ نع ثيدح ضعب اذه قفرفز

 «تبذك متلقف ىدهلاب مكتتنج :هانعم ام لاقو لكك لوسرلا بضغف ركب ىبأو ةباحصلا

 ؟ىبحاص ىل وكرات متنأ لهف « تقدص :ركب وبأ لاقو

 لصف دقو «نونلا فذح ليلدب «ىبحاص» وهو هلوعفم ىلإ فاضم لعاف مسا «وكراتو»

 . فاضملاب قلعتملا «ىل» وهو رورجملاو راجلاب امهنيب
 فاضملا «سفنا وهو هلعاف هلصف هل فرظ «اموي» ردصم وهو أدتبم «كرت» :ةحيصن هذه (:)

 «ىعسا اموي اهاوه عم اهنأش كسفن كرت :ىأ هعم لوعفم «اهاوهو» فوذحم هلوعفمو هيلإ

 .نسحألا وهو «كسفن ككرت ىأ فوذحم لعافلاو هلوعفل فاضم هنأ لمتحيو ربخ

 .(لمش) ج ىفو ب ءأ (5)

 مه عكر



 ورع عر © ساس

 0104ه هدعو فلخم هللا نيَسحَت الف) فلسلا ضعب ةءارق لعافلا مسا عم

 .)لسرلا ضفخو دعولا بصنب
 . فاضمل ةفص (لعف هبش) :هلوقو ءزجأل .مدقم ©0(لوعفم) (لصف) :هلوقو

 فرط وأ الوعفم):هلوقو :لصف وه ىذلا ردصملاب لعاف (بصن ام) :هلوقو

 .«ام) نم «؟!(نالاح)

 لاح هيوصنم هيلإ فيضأ امع لعفلل هباشملا فاضملا لصفي نأ زجأ :ريدقتلاو

 .رورجملا همكح ىفو اًقْرظ وأ (*0(هب) الوعفم هنوك

 (9«ديز هللاو مالغ اذه» : :مهلوق نم ىئاسكلا هاكح ام وحن مسقلا :ىناثلا

 .(نيمي لصق ْبَحُي ملو) هلوقب راشأ هيلإو
 :هلوقك .ه (رفتغم امإب لصفلا) لاقو ءامإي لصفلا ةيفاكلا ىف دازو

 0 00ةئمو راسإ امإ نط اً

 «هلسر# ىلإ فاضم وهو نبال د ذعتم 58 مسا 6«فلخم» ميهاربإ ةروص نم 47 ةيآلا نم )١(

 هب لصف دقو ناث لوعفم ادعوا و «لوآلا هلوعفم

 .ب(0)

 .(لومعم) ا ئفو  ج «ب (9

 .(لاح) اج ءآ ىفو  ء«ب (4)
 .ج أ (0)

 . هيلإ «مالغا ةفاضإب «ديز» رجب (0)

 . ليوطلا نم وهو - ىلهاج ىمهفلارباج نب تباث همساو - ارش طبات :هلئاق تيب ردص(0)

 .ردجأ رحلاب لتقلاو مث اًمإو : :هزجعو
 ىهو .ةطخ ةينثت ىهو «نونلا اهنم تفذحف ناتطخ امه هلصأ «اتطخ امه) : حرشلا

 .رسأ اتطخ ريدقتلاو ءرسألا ىنعمب ةزمهلا رسكب «راسإف ةلاحلاو ةصقلا

 نإ مكنم مازتلاو راسإ امإ مكمعز ىلع نيتنثا نيتلصخن نم ةدحاو الإ ىل سيل : ىنعملا .

 .ءازهتساو مككهت اذهو رحلاب ىلوأ وه .لتق امإو ءوفعلا متيأر
 نونلا تفذحو ىنثم هنال فلألاب عوفرم هربخ «اتطخ» ادتبم ريمض «امه» :بارعإلا

 «ةنمو١ ةفطاع واولا «ةنمو» هيلإ فاضم «راسإو» فاضم ةاتطخ» ةيليصفت «امإ» ةفاضإلل

 رورجسمو راج ؛رحلاب» ادتبم 4لتقلا» و ةيفانتئتتسا واولا «لتقلا#»و «راتسإ) ىلع فوطعم

 نم اهل لحمال ةيفانئتسا ربخلاو ادتبملا نم ةلمجلاو ادتبملا رببخ ردجأو' ىتآلا» ردجأب ققلعتم

 - : .بارعإلا

 ملك



 0 ,23)رج نم ةياور ىف

 :لاقف ةرورضلاب صوصخم كلذ ريغب ؟)(لصفلا) نأ ىلع هبن مث

 ادن وأ ءتعنب وأ ىبتجأب ادجو (رارطضاو
 فرظو (27001) «0)(هب) 8 وعفم. نم (9(فاضملل) لومعمب سيل ام ىبنجألا

 . لعاف و 20000 رورجمو 000(

 1 :رعاشلا لوق لوعفملا لاثم

 0 ("0اهتقير كلاوسملا ىَرت احايتما ىقست

 «اتطخ» وهو فاضملا نيب «امإ) هيف لصف ثيح «راسإ امإ اتطخ» ىف :دهاشلا -

 . «راسإ» وهو هيلإ فاضملاو

 .هعمه ىفو له ص ىطويسلاو 307 / ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .ةنازخلا نم 0417 مقر دهاشلاو 7١7 /1 ىنغملا ىف ماشه نباو «44 /1

 778 37717 77/7/79 ىنونشألا عجار )١(

 لوق امإ لصفلا نمو :لاق اهحرش ىفو .رفتغم امإب لصفلاو :لاق 54 ةقرو ةيفاكلا ىف (1)

 :رعاشلا

 , ردجأ رحلاب لتقلاو مد امإو ةنمو راسإ امإ اتطخخ امه.

 .7375/8 0377317 2377377 7١/ ىنومشألا عجار ه رجلا ةياور ىف

 . (فاضملا) ج ىفو ب أ (5) .(لصتملا) ج ىفو ب أ (0)

 .ب (5) .ءب أ (6)

 .ب (8) .با(0

 نب كلملا دبع نب ديزي اهب حدمي ةديصق نم ىفطخلا ةيطع نب ريرج هلئاق :تيب ردص (9)

 .طيسبلا نم وهو  بلهملا لهأ وجهيو ناورم
 . فصلا ةَنْزْلا ءام مَن امك : : هزجعو

 «للبلا ن ونلا حتفب ةب «ىدنلا» ءكاتسا اذإ حبمي كاوسلاب هاف حام نم «احايتما» : حرشلا

 ءامو ةفوصرملا را ةراجسحلا داصلاو ءارلا حتفب ب «فصرلا» ءءاضيبلا ةباحسلا «ةنزملا» ةوادنلا نم

 .ةكصلا ىلع لابجلا نم سدحتي ىذلا ءاملا وه :فصرلا

 .مفلا ءام وهو ءباضرلا «ةقيرلا» هب كاتسي ىذلا دوعلا «كاوسملا»

 اهقير ىلع لمعشيف ٠ ءاهكايتسا دنع كاوسملا اهقير للب نم ىقست ورمع مأ نأ :ىنعملا

 .ىفاصلا رطملا ءام ىلع فصرلا لمتشي امك «بذعلا .ىفاصلا

 ورمع مأ ىلإ دوعي ىه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف «ىقست» : بارعإلا

 -«كاوسملا» ىقستل ناث لوعفم «ىدن» «ىقست» لعاف نم لاح «اًحايتما» هلبق اميف روكذملا
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 : :هلوقك فرظلاو

 «07ليزُي وأ َبراَقُي ىدوهي اًموي فكي باتكلا طخ امك
 ... : هلوقك رورجملاو

 نيب ىناثلا لوعفملاب لصفف هيلإ فاضم ةةقي ةقيرو# فاضم ىدنو «ىقسشلف لوأ لوعفم-
 فاكلا «امك» هيلإ فاضم ريملضلاو فاضم «ةقيرو» «ةقيز» هيلإ فاضملاو ؟ىدن» فاضملا

 هب لوعفم «ءام» صضام لعف ؟نمضت» ةيردصم «أم١ ردصملا ىلع: ةلخاد رو هيبشت فرح

 اهدعب امو ةيردصملا 'امو» نمضتل لعاف «فصرلا» هيلإ فاضم ةئزملاو فاضم ءامو نمضتل

 .فاكلاب رورجم ردصم .ليوأت ىف
 وهو فاضملا نيب هب لصفو «ىقستل' ةيلوعفملا ىلع بصن هنإف ؟كاوسملا» ىف :دهاشلا

 . كاوسملا اهتقير ىدن ىقست :ريدقتلاو ءاهقير» وهو ةيلإ تاضملا نيبو «(ىدن»

 7171 7/9 ماشه نباو 2177 ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارسش نم هركذ :هعضاوم
 . 61 / عمهلا ىف ىطويسلاو ؛ىؤانهطصالاو ءدوادو دضئيلاو ىنومشألاو
 .رفاولا نم راذ مسر فصي ةرارز نب عيبرلا نب , مئيهلا همساو ىريمنلا ةيخ ىبأل :تيبلا )١(

 مهنأل دوهيلا صخ امنإ «ىدرهي» «باتكلا ريبحتك «ىوريواا باتكلا طخ امك : :حرشلا ٠
 هتبانتك نيب قرفي «ليزي» ضعب ىلإ هبتكي ام ضعب مضب ؟براقي# ؛ ؛كاقنيخ باتكلا لهأ

 7 .دعابيو
 لعج اًباتك ىدوهيلا ةباتكب كانهو انه .رايدلا موسر نم (رئانتم بأ ام هسبشي : : ىنعملا

 .اًقرفتم ةضعبو ايراقتم هضعب

 ىنبم ضام لعف «طخ» ةيردصم ءام) رجو هيبشت فرح فال ءامك» :بارعإلا
 بوصنم «اًموي» طخب قلعتم رورجمو راج «فكب» طخ لعاف بئان «باقكلا» لوهجملل
 فرظلاب امهنيب لصف دقو .هيلإ فاضم «ىدوهي» فاضم «فك» اًمفيأ طخب ةيفرظلا ىلع
 فوذحمب قلعتم رورجملاو راخلاو فاكلاب رورجم ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد امو «امالو
 «براقي» خلإ ٠٠ . باتثكلا طخك نئاك رادلا هذه مسر : :ريدقتلاو فوذخحم أآدتبمل ربخ

 رج لحم ىف ةلمجلاو ؟ىدوهي» ىلإ دوعي وه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف
 .اهلبق ام ىلع ةفوطعم ليزي ةلمجو ةفطاع وأ ليزي وأ ؟ىدوهي» تعن

 وهو فاضملا نيب هب لصف دقو «طخ» هلوقب ةيفرظلا ىلع بصن.هنإف «امؤي) ىف : دهاشلا
 .ةرورضلا ىف الإ كلذ زوجي الف ىبنجأ هنأ لاحلاو ؟ئدوهي# وهو هيلإ فاضملاو «؛فك»

 254 /؟ليقع نباو 21575 ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 ص ىدوكملاو ,ىوانهطصالاو «ىبطاشلاو 2577 /7 ماشه نباو 2538 /؟ ىنومشألاو
 ١/ ”7 ٠١ءوسيبؤيه ١/ 2,9١ شيعي نباو ,.57 /” هعمه ىفو ال4 نض ىطويسلاو ه7
 020 مه3 /؟ فاصنإلاو



 (10هل انأ ال نم برحلا ىف اوتخأ امه
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 (50الجغ ام مُعَنَق الجن ذإ هب هادلاو مايأ بجنأ :هلوقك لعافلاو

 سيق ىئب نم ةبعبع تنب انرد هتلئاق :ليقو .اهينبا ىثرت ةيمعثخلا ةرمع هتلئاق :تيب ردص )١(
 .ليوطلا نم وهو .هيوبيس هلاق . ةبلعث نبا

 .امهاعدف ةوبن اموي فاخن اذإ :هزجعو
 .ةبيرضلا ىف لمعي مل اذإ فيسلا ابن نم ءابلا نوكسو نونلا حتفب لب «ةوبناا :حرشلا
 هيشغ اذإ هنارصني نيوخأ (رصان الو «برحلا ىف هل اخأ ال نم انك :لوقت 2 :ىنعملا

 . هتمواقم نع وبني نأ فاخف ودعلا

 نونلا تفذحو ىنثم هنأل فلألاب عوقرم هربخ «اوخأ» أدتبم ريمض «امه» :بارعإلا

 ةيفان «ال» هيلإ فاضم لوصوم مسا «نم» فاضم اوخأو رورجمو راج برحلا ىف ةفاضإلل

 ةريثك تافالخخو ليوط مالك ريسبعتلا اذه ىفو .فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ىنبم سنجلل

 ال اهريخو اهفهنسما عم ؟ال»و «ال» ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «هل» اهرسيأ انرتخا

 ضام لعف «فانخ» نامزلا نم ليقتسي ال فرظ «اذإ» ««نم» ةلص بارعإلا نم اهل لحم

 بوصنم نامر فرظ هاًموي» طرش لعف «نم» ىلإ دوعي وه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو
 تعقو ةلمج .«امهاعدف» اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم ىف ةلمجلاو «فاخل» هب لوعفم «ةوبن»

 .طرشلا باوج

 وهو فاضملا نسيب ىبنجأب لصف ثيحح ههل اخأ ال نم برحلا ىف رف اوخأ» ىف :دهاشلا

 .«هل اخخأ ال نم» وهو هيلإ فاضملا نيبو «اوخأ»

 «ىوانهطصالاو «ىبطاشلاو 1١7117 ص مظانلا نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 /7” فاصنإلاو ء47 ١/ هيوييسو 2657 /7 عمهلا ىف ىطويسلاو ء١1 /7” شيعي نباو

 8١00. /” صئاصخلاو ١

 وهو - ىريمجلا ضتئاف اذ ةمالس اهيف حدمي ةديصق نم سيق نب نوميم ىشعألل :تيبلا (7)

 .حرستملا نم

 هب هيدلاو مايأ بجنأ «ىوريو» ءادلاو نامزأ بجمنلا ىوريو هادلاو مايأ بجنأ :حرسشلا

 .اًبيجن دلو اذإ لجرلا بهنأ نم «بجنأ»

 بهنأ لعاف «ادلاو «هادلاو» بوصنتم نامر فرظ ؟مايأ» ضام لعف بهنأ :بارعإلا

 («هب» هيلإ فاضم ريمضلاو فاضم ادلاو ةفاضإلل نونلا تفذحو ىنثم هنأل فلألاب عوفرم

 لعاقو لعف «الجن» «هالجن» نامزلا نم ىضم امل فرظ ءاذإ» بجنأب قلعتم رورجمو راج
 «معن» ةفطاع ءافلا «معنف» اهيلإ «اذإ» ةفاضإب رج لحم ىف ةلمجلاو هب لوعفم ريمضلاو

 اهل لحم ال ةلمجلاو لعافو لعف «البغ» معن لعاف ةلوصوم «ام» حدلملا ءاشنإل ضام لعف

 ريمضلا وهو لعافل ًزييمت نوكتف ةركن «ام» نوكت نأ زوجي لوصوملا ةلص بارعإلا نم

 فوذحم طبارلاو ال ةفص بصن لحم ىف لعافلاو لعفلا نم ةلمج «الجند نوكتو رتتسملا

 .هالجن ادولوم وه معنف :ريدقتلاو
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 ةرورضلاب صوصخم هب لصفلا نإف .فاضملاب اعوفرم ٌلعافلا ناك ول اذكو
 :هلوقك

  ىينت الو ىمصُت توملل اًمهسأ ىَرَ
 (1)مزَعلا انؤاوهأ ضقن نع ىوعرت الو

 هب لصفلا غوسي ال عوفرملا نأ ملعف «(بصني ام) :هلوق نم مهفي دق :ثلق

 وهو ىبنجأب هالجن ذإ وهو هيلإ فاضملاو «مايأ» وهو فاضملا نيب .لصف ثيح :دهاشلا-
 .ءالجن ذإ مايأ هب هادلاو بجنأ ريدقتلا ذإ «بجنلا لعاف وهو هادلاو

 77. /" ماشه نباو .177 ص مظانلا نبا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم
 .07 /7 هعمه ىف اًضيأو 2884 نص ىطويسلاو +758 /" ىنومشألاو

 نم وهو .لئاق ىلع هل رثعأ ملف تثحبو ءدحال هزعي ملو بلعث هدشنأ :ىنيعلا لاق )١(
 ْ 000000 .ليرطلا

 هتلتقف هتيمر اذإ ديصلا تيمصأ نم ءامصإلا نم 'ىمصت» مهس عمج امهسأ : : حرشلا

 .تام مث كنغ باغف هتيمر اذإ ديصلا تيمنأ نم ءامنإلا نم : «ىمشت الو» هارت ثيحب

 حيبقلا نع فكلا :ءاوعرالا .ىوعغرت الو ىطبت الو لتقت توملل:املهسأ ئرنا : ىنعملاو

 . هلعف تدرأ اذإ رمآألا ىلع تمزع «مزعلا»

 ىرن لوعفم «امهسأ» نحن هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف ىرن :بارعإلا
 ىلإ دوعي ىه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف «ىمصت» رورسججمو راج توملا
 الو» ةيبلق تناك اذإ ناث لوعفم وأ ةيرصب ىرن تناك اذإ» «امهسأ» ل تعن ةلمجلاو امهسأ
 دوعي ىه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف «ىمنت» ةيفان 2ال» ةفطاع واولا «ىمنت

 راج صقن نع ابهتقباسك ىوعرت الو ىمصت ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو ؛امهسأ» ىلإ
 فاضم «ضقن»و «ضقن وه ىذلا ردصملاب عوفرم «ءاوهأ» انؤاوهأ ىوسعرتب قلعتم رورجمو
 .هيلإ فاضم مزعلاو

 فاضملا نيبو «ضقن» وهو فاضملا نيب لصف ثيح ؛مزعلا انؤاوهأ ضقن» ىف :دهاشلا

 .فيعض وهو «فاضملاب قلعتم لعافلا نأ عم «مزعلا» وهو هيلإ
 . مزعلا انؤاوهأ ضقنت نأ نع :ىأ ءانؤاوهأ مزعلا ضقن نع :ريدقتلاو

 .597 /؟ ةيفلألل هحرش ىف ىنؤمشألا هركذ :هعضاوم

 دلنرخ



 هر ع. 8 . "ع

 . حطابألا خيش بلاط ىبأ 20(نبا) نم دارأ

 2  :رعاشلا لوق ءادنلا لاثمو
 هربا هد ربريبا هس ربا

 هت و مار . . ٠

 (0رَقَس ىف دّلُخلاو ةّكلهت ليِجعت نم كل ذقن ريجب بعك قاَفو

 نب نمحرلا دبع مهو ءجراوخلا نم ةثالث قفتا ال كلذ لاق .نايفس ىبأ نب ةيواعم :هلئاق )١(

 ىلع لتق ىلع ركب نب ورمعو هللا ديع نب كربلاو «ىدارملا مجلم نباب فورعملا ورمع

 ايلع ىدارملا لتقف مهنع هللا ىضر صاعلا نب ورمعو نايفس ىبأ نب ةيواعمو بلاط ىنأ نبا
 .ليوطلا نم وهو .تيبلا اذه لاقف كربلا نم ةيواعم اجنو

 ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ لتاق ديري نميلاب ةليبق ىهو دارم ىلإ ةبسن ىدارملا :حرششلا
 ابآ اهخيشب دارآو ةكم حطابألاب دارآو عساولا ناكملا وهو حطبأ عمج حطابالا خيش بلاط
 .بلاط

 .خيش بلاط ىبأ نب ىلع مدب هفيس مجلم نبا خطل دقو لتقلا نم تصلخت : ىنعملا

 ضام لعف «لب» قيقحت فرح دق لاحلل واولا دقو لعافو لعف توجن :بارعإلا

 نم» هيلإ فاضم ريمضلاو فاضم فيسو لبل هب لوعفم فيس «هفيس لب لعاف «ىدارملا»

 ىبأل تعن ن ؟حطابألا خيش 59 هيلإ فاضم «ىبأ» فاضم ,نباو لبب قلعتم رورجمو راج «نبا

 1 . هيلإ فاضم .«بلاط» فاضم «ىبأ» هيلإ فاضمو

 1 هيلإ فاضلاو ىل وهو .فاضملا نيب :لصف ثيح. «بلاط حطابألا خيش ىبا» ىف :دهاشلا

 : .«حطابألا :خيش» وهو .تعنلاب «بلاط» وهو .

 4 : /5 ليقع نباو م01 ع مال نبا ' :ةيبفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .ىواتهطصالاو ءدوادو «ىبطاشلاو افراز هن ماشه نباو 2558 /' ىنومشألاو

 .9017 /؟ هعمه ىفو /94 ص ىطويسلاو .97 ىدوكملاو

 .جا وب (9)

  ملسأ دق ريجب ناكو «ريهز نب بعك هيخأل هلوقي ىملس ىبأ نب ريهز نب ريجب :هلئاق (')

 26 ىبنلا ردهأف هنم هناسلب لانف لكي لرسرلل ضرعتو كلذ ىلع بعك همالف بعك لبق

 .طيسبلا نم تيبلاو ءةنسب ثعبملا لبق تام دقف ريهز امهوبأ امأو .همد

 لحم ىف مضلا ىلع ىئبم فوذحم ءادن فرحب ىدانم «بعك» أدتبم قافو :بارعإلا

 قلعتم رورجمو راج «كل» أدتبمل ربخ ؛ذقنم» هيلإ فاضم «ريجبهو فاضم «قافو»و بصن
 هيلإ فاضم «ةكلهت» .فاضم «ليجعت»و اًضيأ ذقنمب قلعتم رورجمو راج «ليجعت نم» ذقنمب

 -- ١ .دلخلاب قلعتم رورجمو راج «رقس» ىف ليجعت ىلع فوطعم دلخلاو

 ملا

1. 



 م ةلملقلم (؟0اوُلَح نيضرالا مهارت ىأب :©"”تيكسلا نبا دشنأ .©)ه ئغلم لعفب لصفلا :ليهشتلا ىف دارو

 :وحن هلجأل لوعفملاب لصفلا هريغ دازو
 م 1 1 * 8# + ةء هل ملم (9ىداوهلا تْقَو رج دواعم

 وهو هيلإ فاضملاو قافو وهو فاضملا نيب لصف ريجب «بعك قافو» ىف :دهاشلا -

 .6تبعتك» وهو ءادنلاب ريجب
 ايندلا ىف كالهلا ليجعت نم كل جنم :ىأ كل ذقنم بعك اي ريجب قافؤ :ريدقتلاو

 . ةرخآلا ىف زانلا ىف دولخلاو
 99 /77 ىنومشألاو «55 ١/ ليقع نبا:ةيسفلالا حارش نسم هركذ :هعضاوم

 ' .07 /7 عمهلا ىف ىطويسلاو .41 ص ىدوكملاو .ىوانهطضالاو
 15١. ص ليهستلا عجار )١(

 .مالكلا باب ىف هب فيرعتلا ىضم .قاحسإ نب بوقعي فسوي وبأ :وه (1)
 وهو - لئاق ىلع هل رثعأ ملف تثحبو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل :ىنيعلا لاق :تيب ردص (5)

 : .رفاولا نم

 . ارافكلا اوُفَسَع مآ َناربدأآ :هزجعو
 مسا ؟رافكلا» ناربدلا ىبأ ىوريو ءعضوم مسا وهو - لادلا حتنفب ناربدلا :حرسشلا

 .اوهجوت مأ :ىأ «اوفسع مأ» كانكلا رسكب وهو عضوم
 ريمض لعافلاو عراضم لعف «ىرت# «اولخ» هلوقب قلعتم رورجمو راج :ىأب :بارعإلا

 هيلإ فاضم «نيضرألا»و فاضم ىأ ءهب لوعفم بصن لحم ىق :ريمض «مها هيف رتتسم
 'رامضإ هيفو ماهفتسالل ةزمهلا 6ناربدلا» لعافو لعف «اولح» اهنيي .صضرتعم «مهارت» :هلوقو
 اهتلداعمل ةلصتم «مأ» رافكلا وحن اوهجوت مأ ىأ اوفسع مأ ناربدلا اولح له :ريدقتلاو
 .هب لوعفم «رافكلا» لعافو لعف «اوفسع» ةيوستلا ةدافإ ىف ةزمهلا

 لصفف اولح مهارت نيضرالا ىأب :ريدقتلا نإف «نيضرألا مهارت ىأب» ىف :دهاشلا
 فاضم وه ىذلا ؟نيضرالا» هلوق نيبو فاضم وه ىذلا «ىأب» :هلوق نيب «مهارت» : هلوقب
 . هيلإ

 .87 /” هعمه ىف ىطويسلاو ١" /؟هحرش ىف ىنومشالا هركذ :هعضاوم
 وهو - هلئاق ىلع رثعأ ملف تثحبو  هلئاق همسا ىلع فقأآ مل : ىنيعلا لاق :تيب ردص (5)

 ,اولما مي لإ مخاقلا نم
 . سوبع .لججر هن مشأ :ةزجعو

 نم عافترالا وهو مسمشلا نم مشأ نكس اذإ أآده نم ةيداه عمصج «ىداوهلا» :حرشلا
 هسياع ىأ هجولا سوبنتم لجر مهلوق نم «سوبنم» ىوريو ؟سوسبسع» ملعي ملع باب
 5 | ش . ههيركو

 م



 .ةأرج:ىذداوهلا تقو دواعم :ىأ

 نإب لصفف .كيخأ نبا 0١2(ىلاعت) هللا ءاش نإ مالغ اذه ىرابنألا نبا ىكحو

 .(7ملعأ هللاو ءهللا ءاش

 عمج ىداوهلا روهظ تقو برحلا دواعيو ربكلا رهظي هنأب الجر رعاشلا فصي :ىنعملا-

 ..نابص ه |  ميجلا مضب - ةأرجلاو برحلا ىف ة هتأرج لجأل ليخلا قانعأ :ىأ داه

 دواعمو هلجأل لوعفم «ةأرج» دواعم وه ريدقتلاو فوذحم أدتبم ربخ دواعم :بارعإلا

 ًادتبملل ربخ «مشأ» هيلإ فاضم «ىداوهلا» فاضم تقوو هيلإ فاضم «تقو» فاضم
 ربخ «لجر» اهمساو نأك «هنأك» كلذ زيجي نم دنع ربخ دعب ربخ وأ وه هريدقت فوذحم
 .عوفرم لجرل تعن «مشأ» ل تعن ةلمجلاو نأك

 فاضملا نيبو «دواعم» وهو فابضملا نيب لصف ثيح «تقو ةأرج دواعم» ىف :دهاشلا

 . ةيلوعفملا ىلع بوصنم «ةأرج» :هلوقب «تقو» وهو هيلإ
 .ةأرج ىداوهلا تقو دواعم :ريدقتلاو

 كر عمهلا ىف ىطويسلاو ال79 /؟ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشالا هركذ :هعضاوم

 اب قل(

 .77/6 07378 78 ص ىنومشألا عجار (5)

 مه هذان



 ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا
 ىَذقو مارك التمم كب مل اذإ ٌرسْكا ءايلل فيضأ ام َرخآ

 وأ اضوقنم نكي مل 2)(نإ) ملكتملا ؟10(ءاي ىلإ) فاضملا رخآ رسك بجي
 .ىمالغ ؛مالغ» ىف :كلوقك ةدح ىلع اعومجم وأ ىنثم وأ اروصقم

 :بهاذم ةعبرأ هيفو

 .ةئالثلا لاوحألا ىف ©9(ةردقم) تاكرحب برعم .هنأ :اهدحأ

 ةرسكلاب رجلاب .ةردقم ةكرحب بصنلاو عفرلا ىف برعم هنأ :ىناثلاو
 . ليهستلا ىف هراتخاو . ةرهاظلا

 . ىتبم هنأ. :ثلاثلاو

 . ىنج نبا بهذ هيلإو .ىنبم الو برعم ال هنأ :عبارلاو

 .روهمجلا بهذم لوألاو

 حتفلا :ليقف ليقف ءناكسإلاو حتفلا :ناهجو (؛)(روسكملا دعب) ءايلا ىف زوجيو
 وه ذإ لوأ لصأ ناكسإلا (9 (نآأب) امهنيب ؟*”(عمج) لصا ناكسإلا :ليقو لصأ
 .دحاو فرح ىلع وه ام لصأ وه ذإ ؛ناث لصأ حتفلاو «ىنبم لك لصأ

 .اهنم ءىش فيضأ اذإف ةدح ىلع عومجملاو ىنثملاو صوقنملو روصقملا امأو
 ىفو .ىاذق :«ىذق» ىف لوقتف .ةروهشملا ةغللا ىف ءايلا حتف بجو ملكتملا ءاي ىلإ
 . ىديز «نيديز١ ىفو « ىتبا «نيئبا» ىفو «ىمار «مار»

 :هلوقب راشأ كلذ ىلإو

 ىذئحا اهحتف دعب ايلا اهعيمج ىف م.

 .(ءايل) ج ءا ىفو ب )١(
 .(اذإ) ب ىفو ج ل (0)

 ..(تاردقم) ىفو  ج أ (9©)

 .(ةرسكلا) ج ب ىفو-()

 .(عمجلاو) ب ىفو - ج ل (6)

 .(نأ) ب ىفو_ج ءأ(1)



 . عبت «ىذتحا»و ةعبرألا عاونألا ىلإ «ىذب» ةراشإلا

 فيضأ اذإ ةدح ىلع عومجملاو ىنثملاو صوقنملاو روصقملا رخآ مكح نيب مث

 ىنثملاو صوقنملا رخآ 217(نم) ايلا مغدتو :ىأ (هيف ايلا مغدتو) :لاقف ءايلل
 اهلبق ام ريغي الو ءملكتملا ءاي ىف :ىأ .هيف ارجو ابصن 2)(ةدح ىلع) عومجملاو

 .قبس امك ءايلا حتفتو «ىديزو ىنباو ىمار تيأر :لوقتف رسك وأ حتف نم

 بلق ©)(دعب) ىنعي ملكتملا ءاي ىف اًضيأ واولا مغدتو :ىأ (واولاو) :لاق مث

 .ءاي واولا

 «ىفطصم ءالؤه» هيف لوقتف «نوفَطصم» وحن ريغت مل ةحتف اهلبق ام ناك نإف
 هيف لوقتف «نوملسم» :وحن ءايلا حبصتل ةرسك اهتبلق ةمض اهلبق 2؟!(ام) ناك نإو

 .ةرسك ةمضلاو ءاي واولا بلقب .ىملسم

 .©000.ه ىجرخم وأ» :ِكَي هلوق هنمو

 :هلوقب راشأ اذه ىلإو

 نهي هرسكاف مض واو لبق ام ل

 .بالقنالا نم فلألا ملس :ىأ (مُلَس اًملآو) :لاق مث

 روصقملا فلأو «هيف فالخ الو «ىامالغ ناذه» وحن ىنثملا فلأ كلذ لمشو

 .(ىف) ج 5 ىفو ءب )١(

 دج ءاب قفز

 (بلقت) أ ىفو  ج ءاب (0)

(1)4. 

 نوكأ نأ تددو :هل لاق نيح :لفون نب ةقرول مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ءىراخبلا هركذ (6)

 ىف ءايلا تمغدأو ءاي واولا تبلقف مه ىوجرخم وأ :هلصأو ,؛كموق كجرخي نيح كعم
 4ىفو» ربخلا دسم دس لعاف ؛مهاو أدتبم ملكتملا ءايل فاضم لعاف مسا ىجرخمو ءايلا

 هيلع مزلي هنال سكعلا زوجي الو ؛ىجرخم» هربخ أدتبم ؛مه» لعج :ىراخبلا حرش
 .85 ص رطقلا ىلع ىعاجسلا ةيشاح ه ١ .ةفرعملاب ةركنلا نع رابخإلا

 هنلكن 0



 ىهو ءاي اهبلقو 2)(ةروهشملا ىهو) فلألا رارقإ ناتغل هيفو (١)ىاصع ىه» :وحن

 . شيرق نع «؟”رمع نب ىسيع )(اهاكحو) ليذه ةغل
 :هلوقب راشأ اهيلإو 2276ىرشب# اي ©*نسحلا أرقو

 هام سا و 20و هه يي ه2

 نسح ءاي اهبالقنا ليذه نع روصقملا ىفو ممم هلم اةثم

 هيف رثكألا نإف ءةيمسالا «ىلعهو «ىدل» فلأ كلذ نم ىتثستسي نأ ىغبنيو

 ؟اًقلطم اهمزتلا نم ةغل ىف ىنثملا فلآ بلقلل زوجي لهف :تلق نإف

 . "”عامس ىلإ هزاوج ىف جاتخي فاشترالا ىف لاق :تلق

 .هلط ةروس نم ١4 ةيآلا نم )١(
 .(روهشملا وهول اج ىفو - ب 4.1(

 .(هاكح) ىفو اج با (5)

 مامإ .مهيلإ بسنف فيقث ىف لزن ديلولا نب دلاخ ىلوم رمع وبأ ىفقثلا رمع نب ىسيع (4)
 نسحلا نع ىورو «هريغو ءالعلا نب ورمع نع ذخأ .روهشم ةءارقلاو ةيبرعلاو وحنلا ىف

 سانلا عمتجاف رامح نع طقس «هريغو حاحصلا ىف ىرهوجلا هنع ىكحو «ءهريغو ىرصبلا

 ' ةنس تام .ىنع اوعقنرفا ةنج ىذ ىلع مكتكأكتك ىلع متاكأكت مكارأ ىلام لاقف .هلوح
 .ةئامو سمح ةنس :ليقو «نيعبرأو عست

 ىعفاشلا نع ىور ةءارقلا ىف امامإ ناك .ىرصسبلا نسحلا نب نسا ديعس وبأ مامإلا وه (6)
 ةعبرالا دحأ وهو ءهتحاصفل تلقل نسحلا ةغلب لزن نآرقلا نإ لوقأ نأ ءاشأ ول :لاق هنأ
 .ه ١١5 ةنس ةرصبلاب ىفوتو .رشعلا تاءارقلا نم ةذاش ةءارق مهل نيذلا

 . فسوي ةروس نم ةيآلا نم (7)

 . هول ص فاشترالا قفز



 نلاثلا ىزيلا

 :ىلع لمتشيو

 ةينبأ - ردصملا ةينبأ - لعافلا مسا لامعإ - ردصملا لامعإ

 ةفصلا - تاهبشملا تافصلاو نيلوعضملاو نيلعافلا ءامسأ

  ىرج امو سئيو معن - بجعتلا - لعافلا مساب ةهبشملا

 - فطعلا - ديكوتلا - تعنلا - ليضفتلا لعفأ - امهارجم

 ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا - ءادنلا - لدبلا - قسنلا فطع

 .ملكتملا





 ردصملا لامعإ

 . لمعلا ىف قحلا ردصملا هلعفب

 ىدعتلاو موزللا ىف لعفلا لمع لمعيف هلمع ىف هلعفب ردصملا قحلأ : ىأ

 :( هيبنت )

 : نيرمأ ىف "!(هلعف) ردصملا ”فلاخي)

 نييرصبلا زوهمج بهذمو ءافالخ (”(لعافلا بئان) هعفر ىف نأ :امهدحأ

 . ليهستلا ىف بهذ هيلإو هزاوج

 فذح اذإو « لعفلا لعاف فالخب هفذح زوجي ردصملا لعاف ؟”(نأ) :ىناثلا

 . مهضعبل افالخ ؛2( هريمض) لمحتي مل

 . لآ عم وأ اًدرجم وأ اًفاضم :لاق مث

 هللا عقد التو... ١ وحن رثكأ افاضم هلامعإو ءلاوحأ ةثالث وهف

 . فالخلاب رعشي ام. مهضعب .مالك ىفو 03 هيف فالخ الو ©”4 . . . ساثلا

 )١( (قرافي) ج .أ ىفو « ب .

 . (لعفلا) ب ىفو . ج «0(1

 . ( لعافلا نع ابئان ) ب ىفو ءج 21(

(1)5. 

 . ( اريمض ) ب ىفو ءج 0(21)

 . ةرقبلا ةروس نم 56١ ةيآلا نم (؟)



 مْ يف مان وأ » وحن فاضملا نم لقأ لأو ةفاضإلا "”(نم) اًدرجم هلامعإو
 . "4 اميتي 12) َةَبْعسم يذ

 . نويفوكلا هعنمو نويرصبلا هزاجأ فالخ هيفو

 لعف ىلع مهدنع لومحم وهف بوصنم وأ عوفرم "' هدعب عقو) نإف
 : ؟رعاشلا لوق هنمو ٠ درجملا نم لقأ لآ عم هلامعإو ءهرمضم

 لجالا ىخاري رارفلا لاخي مءادعأ ةياكّتلا فيعض

 ضعبو « نويفوكلا هعنمو « هقفاو نمو « هيوبيسم هراجأ 6 فالخ هيفو

 نأ نيب ةحلط نبا لصفو ء حبق ىلع ىسرافلا هزاجأو « جارسلا نباك نييرصبلا

 . ( نع) ب ىفو ءج ء1(١)

 ) )7١فوذحم هلعاف ردصم .ماعطإ - دلبلا ةروس نم 4 ةيآلا نم ١ هلوعفم « اميتي .

 . ( هدعي مهدنع عقو ) ب ىفو - ج ل

 نم وهو هيوبيسم هركذو - لئاق ىلع هل رثعأ مل ثحبلايو - لئاق ىلإ بسني مل : هلئاق (5)
 . - براقتملا نموهو - اهولئاق فرعي مل ىتلا نيسمخلا

 تحرجو مهيف تلتق اذإ ٠ ةياكن ىكنأ ودعلا ىف تيكن : لاقي.رارضألا «:ةياكنلا » : ةغللا

 . رخؤيو دعابي « ىخاري » نظي «لاخي»
 «لاتقلا مهلراني وأ مهرهقي وأ هئادعأ ىف رثؤي نأ عيطتسي ال فيعض لجرلا اذه نإ : ىنعملا

 : . رمعلا ىف هل حسفيو ٠ توملا هنع دعبي برحلا نم رارفلاو برهلا نأ نظي
 فاضم « ةياكنلا ١ فيعض وه : ريدقتلاو « فوذحم ادتبل ربخ ©« فيعض » : بارعإلا

 ريمضلاو ٠ عراضم لعف 6 لاخي » هيلإ فاضم ريمضلاو « ةياكنلل لوغفم «ءءادعأ» ةيلإ
 بصن لحم ىف ةلمجلاو ٠ ىخاريل لوعفم « لجالا » لعاف رارفلا ىلع دوعي ىذلا رتتسملا
 .. لاخيل ناث لوعفم
 بصنو « ةياكنلا ١ وهو لأب نرتقملا ردصملا لمع ثيح ؛« هءادعأ ةياكنلا » : هيف دهاشلا
 . ©« ءءادعأ » وهو لوعفملا

 ىنومشالاو ٠ 7/177 ليقع نبا « "/6 ماشه نبا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 روذشو . 5/04 شيعي نباو . ١/49 هيوبيس هركذو ء ١٠ص ىطويسلاو ء 7/777
 . 081 دهاشلا ةتازخلاو ء 744 ص بهذلا

 دنلإ



 ( هيلإ ءىسملا دلاخ برضلاو كنإ) وحن روجيف 2”( ريمضلل ) ةبقاعم لأب نوكي

 لمع «(طرش) ىلع هبن مث ( ارمع برضلا نم تبجع) وحن زوجي الف الإو
 : هلوقب ردصملا

 . هَّلَحَم لحي ؛ «امهوأ(«نأد عم لعف ناك نإ

 هريدقت حصي نأ « هلعفب ظفللا نم الدب عقاولا ريغ ردصملا لامعإ طرش
 . ىردصم فرح عم لعفلاب .

 ردق لاحلا هب ديرأ نإو « امب ”0”وأ) نأب ردقي نأ زاج لاحلا ريغ هب ديرأ نإف

 امك نأ ىلع رصتقي مل كلذلف ٠ الاح نوكي ال اهبوحصم نأل « نأب ردقي ملو امب

 . مهضعب لعف
 . وحنب هلثمو ٠ ةففخملا « نأ » '”(امهعم) ليهستلا ىف ركذ دق : تلق نإف

 «(هذه) نأف « (ديز تبرض دق نأ تملع : هريدقت ؛« اديز كَبرَض تملع»
 , "ةي ةيردصملل حلاص ريغ عضوم ىهو « ملعلا دعب ةعقاو اهنأل «ةففخم

 ١ ملعلا دعب اهعوقو حصي اهنإف « اهنع نغم ةيردصملا « ام » ركذ : تلق

 . نأشلا ريمض عم ةليقثلا « نأ ١ ريغب بابلا ىف هيوبيس ردقي ملو

 : ةيفاكلا ىف هلوقو ( ناك نإ ) : هلوق رهاظ : تلق نإف
 . ( امم ىردصم فرح حصي ام ثيح )

 : هحرش ىف لاقو "ابلاغ ليهستلا ىف هلعج دقو « مزال طرشلا اذه نأ

 نمو « كلذك نوكي نأ بلاغلا نكلو « هلمع ىف اطرش ةثالثلا دحأب هريدقت سيلو

.1)١( 

 . ( طورش ) ىفو ءاج ء ب (0)

 (١ - (و) ج .ءاب ىفو .

 . 7١ص ليهستلا ( اهعم )أ ىفو ءاج ءاس(84)

.1)0( 

 . 7/118 نابص ء اها « هيلوعفم دسم دست الو ملعلا دعب عقت ال اهنأل : ىأ (3)
 . ١47١ ص ليهستلا (0



 الثم ركذو 26 كلذ لوقي (ديز ىنذأ ْعَمس » : برعلا لوق اهدحأب ردقمريغ هعوقو عمم
 . رخآ

 هيف رذعتتي ال لثملا نم هركذ امو طرش كلذب هريدقت نأ روهشملا : تلق
 . كلذ طارتشا مدع ىف فنصملل قفاوم طيسبلا بحاص مالكو «ريدقتلا

 ١ ش : ( هيبنث ٠ ١)

 : انه اهركذي مل طورش ردصملا لامعإل
 « لعفلا فورح مدعل « لمعي مل رمضأ ولف ٠ (رهظم نوكي نأ : لوألا

 رورجملا ىف هلامعإ ىنامرلاو صئاصخلا ىف ىنج نبا زابجأو « نييفوكلل افالخ
 . فرظلا ىف هسايقو ٠ ىسرافلا نع لقنو

 . لمعي مل رغص ولف « ربكم نوكي نأ : ىناثلا
 مكح درو نإف « لمعي مل ءاتلاب دَح ولف . دودحم ريغ نوكي نأ : ثلاثلا

 : ©9هلوقك هذوذشب

 بكار َسْفَن المل هّيفك ةبرَضب مراح وه ىذلا ٌدْلَْلا هب ىباحُي

 . ىياحيب سفن بصنو ؛ دودحم وهو هيفك ةبرضب الملا بصنف
 داك بكار سفن ءاملاب ايحأو مميتف ءام هعم ارفاسم رعاتشلا فضي : هانعمو

 ' . اشطع تومي

 كاخأ ىنذأ عمس : ريدقتلاف « اًئيسم دبعلا ىبرض ىف لاحلاك لاح : ”/774 نابصلا لاق )١(
 همعز نإو « خلا ال فوذحملا لعفلا ريمض لاخلا بحاصف « ناك اذإ وأ ناك ذإ لصاح
 وأ امهقبسي نأ طارتشال ١ ةففخملا نأ وأ امب اردقم انه ردصملا نكي مل امئإو ٠ ضعبلا
 دارملا نال ةيردصملا نأب اردقم نكي مل امئإاو ٠ دجوي ملو ء ءىش امهب ردقملا ردصملا
 صلخت اهنال . لصخحيس هنأ ىضتقت نأو ٠ لصاح هيخأ لونق هنذأ عمس نأب رابخإلا
 عمسلا نأ ىضتقي ال ىضاملاو نأ ريدقت ذإ . رظن هيفو ضعبلا لاق اذك ءلابقتسالل عراضملا
 ىف « كلذ لوقي » ةلمجو « ابوجو فوذحم هربخ أدتبم « عمس » لوقأو .ها . لصحيس
 1 . « كاخخأ » نم لاح بصن لحم

 ' . ليوطلا نم وهو - لئاق ىلع هل رثعأ مل ثحبلابو - لئاقل بسني مل : هلئاق ()
 « مزاجلا » بلصلا ىوقلا « دلجلا  ءايحإلا نم - ىيحي : ىنعمب « ىباحي» : ةغللا

 - . بارتلا هب دارأ - روصقم - ميملا ختتفب - ؛الملا» طباضلا 2

 هن



 ةلزنمب ردصملا لومعم نأل ءهلمع مامت لبق توعنم ريغ نوكي نأ : عبارلا
 لعف ردق كلذ مهوي ام درو نإف ٠ تعنلاب امهنيب لصفي الف . لوصوملا نم ةلصلا

 . معنمي مل همامت دعب تعن ولف « رخأتملا لومعملا هب قلعتي تعنلا دعب

 عباوتلا رئاس مكح نال ( توعنم ريغ ) لدب ( عوبتم ريغ ) لاقي نأ ىلوألاو

 : تعئلا مكح

 ىف هطرتشي ملو مهضعب نع طيسبلا ىف هركذ ادرفم نوكي نأ : سماخلا
 : ةيفاكلا ىف لاقو (7ليهستلا

 ديسحوتلا هقراف ردصمو ةودحلاو رمضملا لمهأو

 لبُق دق سايق ال عامسبو لمع عومجمو دودحم برو

 : ليهستلا حرش ىف هزاوجب حرصو

 :"”هلوق اعومجم هلامعإ نمو

 . اًعَنَقلاو َدجملا الإ ةمادق اَيأ مهبراجت تداز امف هوبرج دق

 .اشطع توميد اك بكار سفن ءاملاب ايحأو مميتف ءام هعم ارفاسم فصي : ىنعملا -

 ىياحيب قلعتم « هب » ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لصف «ىياحي» : بارعإلا
 ربخ « مزاح » ادتبم لصفنم ريمض ؛ وه » دلجلا تعن « ىذلا ١ عوفرم لعاف ؛دلجلا»
 ' لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلاو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم
 نم هيلإ فاضم « هيفك ١ نم ىفكو .فاضم ةبرضو ىياحيب قلعتم رورجمو راج «ةبرضب»
 ريمضو فاضم وهو « ىئثم هنأل ٠ ةرسكلا نع ةباين ءايلاب رورجم هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإ
 ىباحيل هب لوعفم ©« سفن » ةبرضل هب لوعفم «الملا » هيلإ فاضم دلجلا ىلإ دئاعلا بئاغلا

 . هيلإ فاضم ؛ بكار ١ و فاضم وهو

 وهو الملا بصنو هلعاف ىلإ فيضأ دودحم ردصم ةبرض نإف « هيفك ةبرضب » : هيف دهاشلا
 هذوذشب مكح درو نإف ٠ لمعي ال دودحملا ردصملا نأل « ذاش وهو .٠ .لوعفم

 .. ١8ص ىطويسلاو . 7/776 ىنومشالا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . ؟/97 عماوهلا عمهو 558 ص ىدنلا رطق ىف ركذو

 )١( ص ليهستلا ١47 .

 . طيسبلا نم وهو - ىفنحلا ىلع نب ةذوه اهيف حامي ةديصق نم نوميم ىشعأ : هلئاق (؟)

 ءافتسلاو ةءورملا لاصتل عياج مسا ؛ دلل د حودمملا ةذوه ةينك هذه « ةمادق ابأ » : ةغللا

 عساولا ءاطعلاو مركلا - نونلاو ءافلا حتفب - « اعنفلا ١ قرشلاو

 اذنذلا



 « موق هراجأف « عونمجملا لامعإ '” مهزاوج) ىف.نؤيوحنلا فلتخاو
 . ةكيس نبا مهلمو موق هعلمو روفصع نبا هراتخاو

 مساك لقشسالاو لاخلا ينم ةوكي ذأ هاعإ ىف طوتشي لله : :تلق نإف
 ' ؟ لعافلا

 فالخب نامزب ديقتي ملف ٠ « الصأ هنوكل لمع هنأل ٠ كلذ طرتشي ال : تلق
 ال لعفلاو ٠ لعفلا نع ةباينلاب لمع هنأل هريغ لاقو 2 فننعملا هلاق لعافلا 9
 235. كلذ هيف طرتشي

 عيحصب نسيلو ايضا هلاإ عن نأ نيرخأشلا ضب نع ىكح

 لمع ردصم مسالو : هلوقو
 ريكنتب راشأ هتلق ىلإو « « ليلق وهو « هلعف لمع لمعي ردضملا مسأ نأ ىنعي

 لاق ٠ نويرصبلا هعنمو نويفوكلا هزاجأف . ردصملا مسا لامعإ ىف فلتخاو (لمع)

 8 لعف رامضإ ىلع كلذ نم درو ام اولوأتو: « ةرورض ىف الإ مهضعب

 «”«ءوضولا هتأرما لجأرلا لبق نم » اهنع هللا ىضر ةشئاع لوق.هلمع نمو

 مسا ىف درطمب كلذ سيلو : حراشلا لاقو (2”سيقم 4 ليمسلا ين دك رهاظو

 ريمضو هلعاف ةعامجلا واوو نفاس هور
 . لعف « تداز  ىفن فرح امو ةفطاع ءافلا.« امف » هب لوعفبم جودمملا ىلإ دئاعلا بئاغلا
 هب لوعفم « ابأ» هيلإ فاضم نييئاغلا ريمضو تدار لعاف « من مهبراجت ١ ثينأتلل ءاتلاو ضام
 نع ةياين ةححتفلاب رورجم هسيلإ فاض ؛ ةمادق » ىدصعتلا لعقلا ردصم هنأل براجتل

 لوعفم « دجملا » ةاغلم ءانثتسا ةادأ « الإ  ثينأتلاو ةيملعلل فرصني ال مسا هنال ءةرسكلا
 . قالطإلل فلالاو . دجملا ىلع فوطعم « اغنفلا ١ و تدازل هب

 . « ةمادق ابأ ١ ىف اعومجسم لمع « مهبراجت ١ نإ ثيح ؛« ةمادق ابأ مهبراجت ١ : هيف دهاشلا
 ..7/5508 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم : هعضاوم

 .ج أ(

 نع مدقم ربخ رورجملاو راجلاو لوعفم «هتأرماو» هلعافل فاضم ردصم مسا؛« ةلبق » قش

 . ١/77 ىرضخ ها ءءوضولا

 2000 10١47 ص ليهستلا (6)



 ١ ناهيبنت «:
 « ملعلا ريغب ديقم وهو ( لمع ردصم مسالو ) هلوق ىف قلطأ : لوألا

 «ماللاو فلالا نع ةينغم ةلالد ردصملا ىنعم ىلع لد ام وهو « لمعيال ملعلاف

 . "راجفو ةربو راسيك هتقيقح ىلإ ةراشإلا نمضتل

 ٌريغ همسا هلمع لمعيو : لاق ذإ ليهستلا ىف ردصملا مسا فرع : ىناثلا
 نم - ضوع نود اريدقتو اظفل - ولخب هفلاحخو هانعم ىلع لد ام وهو ملعلا :

 : كلذ لاثم هلعف ىف ام ضعب

 ءردصملل نامسا مالكلاو ءوضولاف «امالك مّلكت»و «(ءوضو اضوت»
 . امهلعف ىف ام ضعب نم - اريدقتو اظفل - امهولخل .ءناردصم ال

 وأ « اوضوت اضوت » وحن ةاواسمب هلعف فورح نمضتي نأ ردصملا قحو

 . « امالعإ ملعأ » وحن ةدايزب

 مسا ال «٠ ردصم هنإف «الاتق لتاق » وحن نم( اريدقت وأ  هلوقب زرتحاو

 ©9(تتبث) دقو ةردقم ةدملاف « الاتيق » هلصأ نإف « اريدقت لخي مل ذإ ءهردصم

 « واولا نم هولخ عم ردصم هنإف « ةدع » وحن نم ( ضوع نود ) هلوقبو

 . 9(اهنم) ضوع ءاتلا نأل

 نأل « ٠ فيعضتتلا نم هولخ عم ردصم هنإف ؛ اميلكت ملك ١ وحن نمو

 : . هنم ضوع (*0(ءاتلا)

 )١( رسعلا لباقم رسيلل ملع راسي ٠ روجفلل ملع : راجفو « ربلل ملع :ةربو . .

 )0( ».!1تفذح) ب ىفو ج ( .

 .ب (0

 . ( ءايلا ) ج ىفو ءب .8(1)

-_- 



 ريغل ناك.وأ « ةدّمحملاو برضملاك ةلعافم ريغل ةديزم ميم هلوأ ناك نإف
 . ردصملا وهف الإو . ردصملل مسا وهف « ءوضولاو لسغلاك ىثالثل ام نروب .ىئالث

 هنإف ردصملا مسا هيلع مهضعب قلطأ نإو «٠ ةروكذملا ميلا .هلوأ: ىذلا::' تلق
 . ان هازل الو ٠ فالخلا عضوم وه سيلو « هلعف لمع لمعي

 ىف روكإملا وه ىثالشل ام نروب ثالث ريشل ةناك اسره هئباشلا عونلاو.

 0 م ملا لاا .""ليهستلا

 :لاق ء. ردصم مسالا ؛ ردصم اندنع ىناثلا اذهو : نايمح وبأ خيشلا لاق

 : نيجالطصضاب لاقي ر دصملا مساو

 ىلع «”(داز امو) . لعفنم ىلع ىثالثلا نم هؤاثب "”نساقني ام) : امهدحأ
 . هلعف لمع لمعي اذهو لوعفملا مسا ةغيص

 نمهدلاو مالكلاو ءاطعلاو باوثلاك ردصملا ريغل هعضو لصأ ناك ام : ىناثلا

 الو هب نهدي املو «*(ةلوقملا) لمجللو ىلععي الو هي باني تعضو هذهف .٠ زبخلاو

 1 0 .. هب زبخي

 :نيقيرفلا نيب فالخلا قيقحتو 2 نويرصبلاو نويفوكلا فلتغا عوتلا اذه ىفو

 لمع .لمعيو ردصملا ىلع ازاجم ردصملا مسا ولْظَ .نأ_ساقني له
 1 ش 0 ؟ذل وأ ردصملا

 : نويدادغبلاو نويفوكلا لاقو ٠ رعاش رطضي نأ الإ ال : .نويرصبلا لاقف
 0000 . كلذ ساقني

 ام برقل 03 . ناردصم ءاطعو اباوث نأب ليهستلا حرش يف حربصو : تلق تلق

 .٠ ءاطعإو باوثإ وهو ل لصألا نيبو امهنيب

 )١( ص ليهستلا ١47 .
 : ( ساقتيإل د ىفو ءب .0(1)

 . (اودازر امو) ب ىفو ءاج « ١ فشز

 . ( ةديفملا» ب ىفو .ءج أ (5)



 وامس سس

 لمع عقرب وأ بصنب َلمَك هل فيضأ للا جدع : هلوق

 راقغتسا ناك اموإ) وحن هلوعفم فذحيو هلعاف ىلإ فاضي نأ : لوألا

 .” 4« 4192 .. . ميهاربإ
 نم ناسنإلا مآسي الإ وحن هلعاف فذحيو لوعفم ىلإ فاضي نأ : ىناثلا

 ال د . ٍريخلا ءاعد

 الَوَلو 9 وحن هلوعفم بصنب هلمع لمكي مث هلعاف ىلإ فاضي نأ : ثلاثلا
 .©© « سائلا هّللا عفد

 (© « اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جحو ... ؛ مالسلاو ةالصلا

 أرق هنأ رماع نبا نع ىور ام الإ نآرقلا ىف ئجي ملو : ليق ٠ ليلق وهو

 كلذ سيلو - ةزمهلاو لادلا عفرب - 04 ءايركز هدْبَع كبر ةمحر ٌرْكذ»

 . حيحصلا ىلع ةروّرضلاب اصوصخم
 . هلعاف فذحي نأ هلوعفم ىلإ فيضأ اذإ ردصملا ىف رثكألاو

 )١( ةيآلا نم ١١5 ةبوتلا ةروس نم .

 . تلصف ةروس نم 514 ةيآلا نم (؟)

 . ةرقبلا ةروس نم 76١ ةيآلا نم (*)

 دقو . هلعاف لوصوم مسا « نم » « تيبلا » وهو لؤعفم ىلإ فاضم ردصم « جح » (5)

 هنيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو» : ةيآلاب لالدتسالا نع فنصملا لدع

 طبارلا فذح دقو « لك نم ضعب لدب سانلا نم الدب « نم » نوك لامتحال .«عاليبس

 ىأ - فوذحم هربخ أدتبم نوكت نأ لمتحي امك « مهنم عاطتسا نم : ىأ - هب ملعلل

 ةيمج ميلا وايل وبلصملا تيرا يحي نأ - يبطل جحي نأ هيلعف

 ميثأت مزليف ٠ ء نلطتسلا تيبلا جحي نأ مهعيطتسم ريغو مهعيطتسم سانلا ىلع

 . نابص ” / 771 م . ربدتف « عيطتسملا فلختب سانلا
 . ميرم ةروس نم ؟ ةيآلا نم (5)



 نم تيجع ٠ ودحن نونلاك بصنيو عقربف فرظنلا ىلإ فانفي نأ .سماخلا

 : هلوق . مال ريغ ”(كلذ) نأل « تدرأ نإ ينعي (لمك) : هوقو
0 

 نحن للا عابنالا ىف أَ نمو رج ام عبي ام رجو
 ىف وهف الوعفم ناك نإو .. عفر هلجمف العف ناك نإ:. ردصملا هيلإ فاضملا

 ردنق نإ عفر عضوم ئفو :؛ لعافلا لعفو نأب ردصملا ردق نإ « بصن عضوم
 . لوعفملا لعفب هريدقت عنم نمل افالبخ . لوعفملا لعفو نأب ردصملا

 ءفيئات وأ العاف ناك نإ «لحملا ىلع عفرلاو ظفللا ىلع رجلا عباتلا ىف كلف ا
 « محللاو زبخلا لكأ نم تبجع ٠ : لوقت هب الوعفم ناك نإ لحملا ىلع بصنلاو
 ص بصنلاو عفرلاو رجلاب -

 ىلع عفرلاو « هب لوعفم هنأل «٠ لحما ىلع بصتلاو ٠ ظفللا ىلع رمجلاف
 يل زبخلا لأ نإ ريدقت

 ١ "ا هيت 1

 وهو ٠ عباونتلا عيصمج ىف لحملا ىلع عابتإلا راوبجنا فت م مالك رهاظ
 لهأ نم هقفاو نمو هيوبيس بهذو « 0 نيرصسلا نم ةقئاظو 3 نييفوكلا بهذم ش

 فطعلا ىف زاجأف ورمع وبأ لصفو ٠ لحملا ىلع عابتإلا روجي ال هنأ ىلإ ةرصبلا
 2 فالخ ليوأتلاو ءعامسلا دورول راوجلا رهاظلاو 2 تعنلاو ديكوتلا ىف عنمو لدبلاو

 ا ش . رهاظلا

 )١( (كلذ) ج .اىفو - ب :

 ب( .



 لعافلا مسا لامعإ
 ىلع ثيناتلاو ريكذتلا ىف ةيراج لعاف ىلع ةلادلا ةفصلا وه : لعافلا مسا

 . ىضأملا ىنعم وأ هانعمل اهلاعفأ نم عراضملا

 ءهانعمب امو لوعفملا مسال جرخم : لعاف ىلع ةلادلاو «٠ سنج : ةفصلاف
 ىلع ةيراجلل جرخم : اهلاعفأ نم عراضملا ىلع ثينأتلاو ريكذتلا ىف ةيراجو

 . « ميرك » وحن ةيراجلا ريغو « ©« حرف » وحن ىضاملا
 وحن لعفأ ىلع تافصلا نم ناك امل جرخم : ثينآتلاو ريكذتلا ىف : هلوقو

 ىنعم وأ هانعمل هلوقو « ريكذتلا ىف الإ عراضملا ىلع ىرجي ال هنإف (فيهأ)
 : هلوقو ةهبشملا ةفصلا نم (حشكلا رماض) وحنل جرخم :يضاملا

0000 07 ٠. 

 رثكأف دحاو ىلإ ايدعتم هلعف ناك نإو « مزال وهف امزال هلعف ناك نإ : ىنعي

 كلذك رهف .

 . لزَعَمب هيضم نع ناك نإ : هلوقو

 وأ لاحلا ىنعمب نؤكي نأ هلعف لمع لعافلا مسا لمع طرش نأ : ىنعي

 هلمع زاجأ هنإف « ىئاسكلل افالخ لمعي مل ىضاملا ىنعمب ناك نإف «لابقتسالا
 ةياكح هنأب درو "” 4 12) ... هيعارذ طساب مهبلكو... » : ىلاعت هلوقب الدتسم
 . ءاضم نباو ماشه كلذ ةزاجإ ىلع هقفاوو « لاح

 ١ثنبيه «(

 ةبسنلاب امأف « هب لوعفملا ىلإ ةبسنلاب لأ نود ىضاملا لمع ىف فالخلا اذه

 «نييولشلاو ىنج نبا لاق هبو رهاظلا عفري ال هنأ ىلإ مهضعب بهذف «لعافلا ىلإ

 . روفصع نبا هراتخاو « هيوبيس مالك رهاظ وهو « هعفري هنأ ىلإ موق بهذو
 هريغ ىكحو « هعفري هنأ ىلع قافتالا روفصع نبا ىكحف : رمضملا امأو

 . كيعبوهو « هعفري ال هنأ فورخ نباو رهاط نبا نع

 . فهكلا ةروس نم ١4 ةيآلا نم )١(
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 . ادن فرح وأ اماهفتسا ىلوو : هلوقو
 « ةروكذملا ءايشألا دحأ ىلع دمتعي ىتح لمعي ال لعافلا مسسا نأ : ىنعي

 0 ' . ؟”هلوق وحن ماهفتسالاو

 ؟ الذ ضاتعا كبح ىف ّزعلا نم ئرما َلْثَق كّلاجر وانأ ا

 ىف الو « ةيفاكلا ىف هركذي ملو « ًالبج اًملاط اي ».وحن ءادنلا فرحو. 20

 فوذحم فوصوم ىلع هدامتعا انه « علاط » لامعإل. غوسملا :-حراشلا لاقو
 سيل هنأل . ءادنلا فرح ىلع دامتعالا غوسملا سيلو « البج اعلاط الجر : هريدقت
 . لعفلا نم .بيرقعلا ىف ىفنلاو ماهفتسالاك

 لجر ىنءاج » ةفص هنوك لاثمو .« ارمع ناديزلا براض ام » : ىفنلاو

 دمتعم ةفص عقاولاف ( (رمع مركم ديز) اربخخ : ىنعيأ( .ادّئسم. وأ ) « (رمع مركم
 . هنع ربخملا ىلع دمتعم اربخ عقاولاو « فوصوملا ىلع

 ديز ىنءاج ) وحن لاحلا بحاص ىلع هدامتعا فنصملا لمهأ : تلق نإف

 ٠ ١ ( ارمع ابارض
 . ىنعملا ىف ةفص هنآل ٠ ةفصلا ركذب هركذ نع ىلم

 )١( براقتملا نم وهو - هلئاق سن لله فقل ملا: هلئاق - .
 ىوني ىون نم لعاف « وان » :'ةغللا .

 ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم « وان » ماهفتسالل ةزمهلا ؟وانأ » : بارعإلا

 فاضم بطاخملا ريمضو ربخلا دسم دس وان لعاف « كلاجر» 0 دكاسلاءاقتلا نم صلختلل

 قلعتم رورجمو راج « زعلا نم : هيلإ فاضم « ئرما » وانل هب لوعفم لتق» هيلإ

 لعف « ضاتعا ١ هيلإ فاضم فاكلاو ءاضيأ ضاتعاب قلعتم ©« كبح ىف » ئئآلا ضاتعاب
 . ضاتعال هب لوعفم « الذ » هنف رتتسم زيمض هلعافو ضام

 ثيح هلعف لمع لمع دقو لعاف مسا« وان » هلوق نإف « ,كلاجر وانآ » : هيف دهاشلا

 | . ماهفتسألا فرح ىلع دمتعا

 . 1/6 عمهلاو 20" . 7ص فهذلا روذش : هعضاوم



 ١ ناهيبنت «

 روهمج دنع هلمع ةحص ىف طرش ركذ ام ىلع لعافلا مسا دامتعا : لوألا]

 . طرتشي ال هنأ ىلإ نويفوكلاو شفخألا بهذو « نييرصبلا

 : نيطرش هلمعل انه فنصملا ركذ : ىناثلاو

 . دامتعالا : ىناثلاو « ىضملا نع لزعمب نوكي نأ : لوألا

 : "”نيطرش ليهستلا ىف دازو

 الدتسم هلامعإ هتزاجإ ىف ىئاسكلل افالخ « رغصم ريغ نوكي نأ : امهدحأ

 « ءارفلا الإ نييفوكلا بهذم زاوجلاو : ليق . لعفلا ةحئار هيف لمعي فرظلاو

 هلامعإ زاج ربكم هل ظفحي مل نإ :نورخأتملا لاقو « ساحنلا رفعج وبأ مهعباتو

 :9©2 هلوقك

 اهريصع تيمك ىديالا ىف قَرْكَرَت 000000. 00
30 

 . تيمك رج نم ةياور ىف

 )١( ص ليهستلا ١750 .

 . - ليوطلا نم وهو - ىعبر نب سرضم وه : هلئاق (1)
 ءىشلا قرقرت نم « قرقرت » ةريثك ماسأ هلو مادملا هئامسأ نمو رمخلا وه « حار » : ةغللا

 ةدش نم داوسلا ىلإ برضت ىتلا ةديدشلا ةرمحلا ىهو ةتمكلا نم ©« تيمك» عملو الألت اذإ

 . اهترمح
 فاضم وهو ةيزاجح اهتلعج نإ . ام مسا وأ أدتبم « معط » ةيفان « ام » : بارعإلا

 حارل ةثلاث ةفص « ةمادم ١ حارل ةفص فوذحمب قلعتم ©« جاجزلا ىف ٠ هيلإ فاضم «حارهو
 لعفلا هلمجو ء رتتسم ريمض هلعافو « ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف « قرقرت»

 - رجلاب - ©« تيمك » قرقرتب قلعتم « ىديألا ىف » حارل ةثلاث ةفص رج لحم ىف هلعافو
 ربخ وأ أدتبملا ربخو « هيلإ فاضم ريمضلاو « تيمكب لعاف « اهريصع » حارل ةعبار ةفص
 . تيبلا اذه دعب مالك ىف ام

 « تيمك» هلوق نإف « اهريصع » ©« تيمك » عفر ثيح « اهريصع تيمك ٠ : هيف دهاشلا

 . اهعفر ثيح « اهريصع » هلوق ىف لمع دقو « ارغصم الإ لمعتسي مل فصو

 . ١/96 عمهلا ىف ىطويسلا هركذ : هعضاوم

 رار
 6١م



 . اقلطم هلامعإ هتزاجإ ىف ىئاسكلل افالخ افوصوم نوكي الآ : رخآلاو

 فوصوملا لامعإ ىف ىئاسكلا انباحصأ ضعب قفاوو : ليهستلا حرش ىف لاق
 بهذم نأ « هريغ لقنو « اهلبق ال اهركذ دعب لصحي هفعض نأل ء ةفصلا لبق
 كلذ ةزاجإ نييفوكلا ىقابيو ىئاسكلا بهذم نأو « ليصفتلا اذه ءارفلاو نييرصبلا

 . بهاذم ةثالث لصاحلاو اقلطم

 ش :هلوقو

 ْفصُو ىذلا لمعلا قحتسيف افرع فولطم تت نوكي دقو

 ش لمع هلمعل غوسم فوذحم فوصوم ىلع لعافلا مسا دامتعا نأ :
 سائلا نمو » : ىلاعت هلوق كلذ نمو « روكذم فوصوم ىلع هدامتعاك هلمف

 ْ . 7+ <22 .. . هئاولأ فطخم ماعنألاو باودلاو

 | ْ :هلوقو

 ىضثرا دق هلامسعإ هريغو ىضملا ىفف لآ َةَلِص نكي نإو
 :لأ نم درجملا ىف وه امنإ « لابقتسالاو لاحلا ةدارإ طارتشا نم مدقت ام

 لاق .لابقتسالاو لاحلاو ىضاملا ىنعمب لمعلل حلاص وهف اهل ةلص عقو ام امأو
 2 هلامعإ ىف فالخ الف امهب سبتللا امأو :ةيفاكلا حرش ىفو «قافتاب : حراشلا

 . "ليهستلا ىف فالخلا ىكحو

 : بهاذم ةغبرأ لصاحلاو

 و « لعفلاب هليوأت بجي اعقوم هعوقول اقلطم لمعي ؟(هنأ) : لوألا

 0 .  روهشملا

 ةلوصوم تسيل لأ نأل « ©(هب) لوعفملاب هبشم هدعب بصتتملا نأ : ىناثلاو

 دعبي هنأل ٠ فصولاو ريغصتلا هلطبي امك هلمع لطبي اهلوخدو ٠ فيرعت فرح لب

 )١( رطاف ةروس نم 74 ةيآلا نم .

 )( ص ليهستلا ١١7 .

 . اج ءاب (9)

 .ب (5)



 لأب دصق نإ : نولوقي شفخألا باحصأو . شفخألا بهذم اذهو « لعفلا نع
 .لعافلا مساب بصنلاف « ىذلا ىنعم دصق نإو « هيبشتلا ىلع بصنلاف دهعلا

 . رمضم لعفب بوصنم هدعب بوصنملاو « هل لمع ال هنأ : ثلاثلاو

 . ىنامرلا بهذم وهو ةصاخ ىضملا ىنعمب لمعي هنأ : : عبارلاو

 ليدب لعاف نع ةرثك ىف لوف وأ لاعقم وأ لاف : هلوقو

 وأ '”(راقعك) لاعف ىلإ لوح ىثالثلا لعافلا مساب ةغلابملاو ريثكتلا دصق اذإ
 امهركذ دقو « رذحك لعف وأ ميلعك ليعف وأ بورضك لوعف وأ « راحنمك لاعفم
 ؟ (ةرثك ىف) هلوق ىنعم ام : تلق نإف « ىتآلا تيبلا ىف

 ةرثكلا ىلع ةلالدلل اهيلإ لعاف نع لدعي امنإ لثما هذه نأ ىنعي : تلق
 . "ةغلابملاو

 ؟ ىثئالثلاب كلذ صاصتخا همالك نم ملعي نيأ نم : تلق نإف

 ىلع نوكي ال ىئالثلا ريغ لعاف مسا نإف (لعاف نع) هلوق نم : تلق

 « ناوهمو كارد مهلوقك لعفأ نم ليعفو لوعفو لاعفمو لاعف ىنبي دقو « لعاف

 . ليلق كلذو . رذنأو قهرأو ناهأو كردأ نم «ريذنو « قوهرو

 . لمع نم هلام قحتسيف : هلوقو

 ةروكذملا طورشلاب لمعلا نم لعافلا مسال ام قحتست ةلثمألا هذه : ىنعي

 . مدقتملا ليصفتلا ىلع

 . لعَفو اذ لق ليف ىفو : هلوقو
 لمع لمعي نأ لعفو ليعف ىف لق : ىأ . لعافلا مسا لمع ىلإ ةراشإلا

 رثكأ عنمو « ةسمخلا ةلثمألا هذه لامعإ زاوج هيوبيس بهذمو « لعافلا مسا

 . لعفو ليعف لامعإ دربملاو ىنزاملا مهنم نييرصبلا

 لامعإ عنمو « لعفلا نزو ىلع هنال « لعف لامعإ زاجأف ىمرجلا لّصفو

 )١( .1(رافغك) ب ىفو ج .. 100.

 مه”



 «لعفلا ىلع تداز ةغلابملل تءاج امل اهنال .ةسمخلا لامعإ نويفوكلا عنمو «ليعف

 لاثم ارثثو امظن كلذب عامسلا دورول هقفاو نمو هيوبيس بهذم حيحصلاو

 : "9 عاشلا لوقو

 اهلالج اهيلإ اًساَّبل برحلا اخأ
 . اهنامس ىأ «اهكتاوب راحنمل هّنِإ ١ : برعلا ضعب لوق لاعفم لاثمو

 : ؟9رعاشلا لوقو

 )١( ىرقنملا بانج نب نزح نب خالقلا هلئاق . - 2٠ليوطلا نم وهو - .
 القعأ فلاوخلا جالوب سيلو : تيبلا مامتو .

 اهمزالمو اهيخاؤم : ىأ ©« برحلا اخآ » : ةغللا ١ اهلالج» ماللا ىنعمب ىلإ « اهيلإ « -

 اهوحنو عوردلا نم سبلي ام دارملاو « لج عمج - ميجلا رسكب ١ لوخدلا ريثك « جالو

 دارملا وهو - تيبلا دامع وهو - ةفلاخ عمج «فلاوخلا» ١ كطصت ىذلا : لقعألا « القعأ .

 عزفلا نم هاتبكر .

 اذإ اهمحتقيو اسابل اهل سبلي برح لجر هنإ : لوقيو مادقإلاب هسفن رعاشلا حدتمي : ىنعملا
 اعزف مايخلا وأ تويبلا ىف ئبتخي الو « اهنارين تبش .

 بارعإلا : ١ «اسابل» اخنأ ىلإ فاضم « برحلا » هلبق تيب ىف رتتسم ريمض نم لاح « اخنأ

 ىرخأ لاح ١ اسابل لوعفم « اهلالج » هب قلعتم © اهيلإ ٠ لعف © سيلو » هيلإ فاضم اهو
 «فلاوخلا» سيل ربصخ جالوو ةدئار ءابلا « جالوب » هيف رتتسم ريمض همساو صقان ضام

 هيلإ فاضم ١ سبلل ناث ريخخ ©« القعأ .

 لمعأ دق هنإف «اهلالج .. اسايل » : هيف دهاشلا ١ لعفلا لمع ةغلابم ةغيص وهو « اسابل «

 برحلا اخأ» وهو روكذم فصو ىلع دمتعا دقو (اهلالج) وهو لوعفملا هب بصنف « .

 ماشه نباو 7/7147 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم ١7/ 7ليقع نباو '

 هيوبيس هركذو «مظانلا نباو <«ظ|]ق61 5/١ شيعي نباو 7 5/7١/ص روذشلاو 1١0 ٠

 79ص رطقلاو .

 . - طيسبلا نم وهو - 2ىدسألا فورعم نب تيمك : هلئاق (0)

 ةبصق عافترا وهو - ممشلا نم مشأ عمج - ميملا ديدشتو نيشلا مضب - 6« مش » : ةغللا

 .فنالا
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 مزقالو روخال تاييشعلا صيم اخم روزَجلا نادبأ نيواهم مش

 .ناوهم عمج نيواهمف

 هاكح « لبإلا دابكأ تملع ام ظويغ تنأ » مهضعب لوق لوعف لاثمو

 : ؟”رعاشلا لوقو ىئاسكلا

 اهنامس قوس فيسلا لصتب بورَض
 وه » :اولاقو « هاعد نم ءاعد عيمس هللا نإ » : مهضعب لوق ليعف لاثمو

 . « هريغ ملعو هملعو ظيفح

 رماسضلا وهو - ميملا رسكب - ناوهم عمج - « نيواهم » رابك تاداس مهنأ : دارملاو ت

 - واولا نوكسو ءاخلا مضب - «روخ ال ١ ىشع عمج- «تايشعلا » عئاجلا هب دارأو .نطبلا

 . ىازلاو فاقلا حتفب « مزق ١ فيعضلا وهو - روخأ عمج

 فايضألل نونيهيو ةزعأ فونألا مش مه : لوقيف مركلاو ةزعلاب اموق فصو : ىنعملا

 ةصيمخ مهنوطبف ٠ قرطي فيض ىلع اصبرت ءاشعلا نورخؤيو « روزجلا نادبأ نيكاسملاو
 . ماعطلا مهريخأتل مهتايشع ىف

 ةفص امإ - عفرلاب - « نيواهم ١ مش مه : ىأ فوذحم أدتبم ربخ « مش ١ : بارعإلا

 دعب ربخ © صيماخم » هيلإ فاضم « روزجلا » نيواهمل لوعفم « نادبأ » ربخ دعب ربخ امإو
 فطع ؛«مزق الو ١ عوفرملا نم هلبق ام ىلع فطع « روخال » هيلإ فاضم « تايشعلا  ربخ
 . هيلع

 دقو ةغلابملل ىذلا لعاف مسا عمج « نيواهم » نإف « روزجلا نادبأ نيواهم » : هيف دهاشلا

 . 2 روزجلا نادبأ ١» بصن ثيح هلعف لمع لمع

 . 7/917 عمهلاو 7/174 شيعي نباو ١/04 «٠ هيوبيس هركذ : هعضاوم

 )١( بلطملا دبع نب بلاط وبأ :هلئاق «٠ لَك ىبنلا مع - بلطملا دبع نب فانم دبع همساو -

 بلطملا دبع تنب ةكتاع هتخأ جوز ةريغملا نب ةيمأ ابأ اهيف ىثري ةديصق نم .

 ليوطلا نم وهو رقاع كنإف ادار اوُمدع اذإ : همامت

 «قوس» هترفشو هدح « فيسلا لصن » براضل ةغلابم لوعف نّرو ىلع « بورض » : ةغللا
 - مسا « رقاع » مسجلا ةئلتمملا ىهو « ةنيمس عمج - « نامس » قاس عمج - نيسلا مضب

 رقعلا نم لعاف «٠ حبذلا وهو .
 «مركلا عساو اداوج ناك هنإ.: لوقيو ةرسعلا تقو مركلاب ةيمأ.ابأ رعاشلا فصي : ىنعملا ٠

 ف 5 موه



 : "رعاشلا لوقو

 اردَبلا هبشُت امهنم ىرخأو . الاله ةهيبشف امهنم اَمأ ناتاتق

 . اداز اودجي ملو ٠ ساتلا رسعأ اذإ نافيضلل نامسلا لبإلا رقعي

 بورضب قلعتم « لصنب ١ بورض تنأ : ىأ فوذحم أدتبمل ريخ ©« بورض » : بارعإلا
 بورضل هب لوعفم « قوس » هلعاف رثتسم ريمض بورض ىفو ؛هيلإ فاضم «فيسلا»
 « اداز ١ لعافو لعف « اومدع : نامزلا نم لبقتسي امل فرظ « اذإ : هيلإ فاضم «اهئامس»

 «كنإف : اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم ىف هلوعفمو هلعافو لعفلا نم ةلمجلاو « هب لوعفقم

 ربخ « رقاع ١ نإ مسا بطاخملا ريمضو بصنو ديكوت فرح نإو اذإ باوج ىف ةعقاو ءافلا

 . اذإ باوج اهل لحم ال اهربخو اهمساو نإ:ةلمجو ء نإ

 لمع دقو براضلل ةغلابم ةغيص « بورض » نإف « قوس . . .بورض ه : هيف دهاشلا
 تنأ ىأ « فوذحم هتع ربخم ىلع دمتعا دقو . « قوس » بصن ثيح هلعف لمع

 . بورض
 ىطويسلاو 7/17 ماشه نباو «7/747 ىنومشالا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم
 8٠5ص روذشلاو 5/7١ لصفملاو ١/601 هيوبيس هركذو «٠ 58ص ىدوكملاو ١8ص

 . ةنازخلا ىف ٠١7 دهاشلاو 78١ ص رطقلاو

 )١( ليوطلا نم وهو - 22تايقرلا سيق نب هللا ديبع : هلئاق -
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 نيتليلل رمقلا : لالهلا « الاله » نسلا ةثيدحلا ةيرامجلا ىهو - ةاتف ةينثت « ناتاتف » : ةغللا
 ا . هلامكو همامت دنع رمقلا « ردبلا  رهشلا لوأ نم ثالث وأ

 * ىرخألاو . اهتفاحن ىف لالهلا هبشت امهادحإ نأ ريغ « ناتليمج نيتاتفلا نيتاه نأ : ىنعملا

 . اهقارشإو اهنمس ىف ردبلا هبشت
 طرش فرح (« امأ : ناتاتنف امه : ىأ . فوذحم ادتيمل ربخ « ناتاتف » : : بارعإلا

 فوذحم أدتبمل ربخ ةهيبشو ةدئار ءافلا « ةهيبشف ١ فوذحم اذتبمل رب « امهنم » ليصفتو
 «الاله ١ لعافلا وه رتتسم ريمض ةهيبش ىفو « ةهيبش ىهف امهنم ةاتف امأ : ريدقتلاو اضيأ

 * . فوذحم ادتبمل ةفص ©« ىرخأ» - ردانلا نم كلذو هبشأ نم وهو - ةهيبشل هب لوعفم
 . أدتبملا رب ةلمجلا « اردبلا هبشت ١ ىرخأ ةفص « امهنم » ىرخأ ةاتفو :ىأ

 لعفلا لمع « ةهيبش ١ ىهو ةغلابملا ةغيص لمعأ ثيح « الاله ةهيبش »: هيف دهاشلا
 ىهف : ىأ . فوذحم هنع رسخم ىلع تدمتعا دقو « الاله ١ لوعفملا امهب بصنف

 . 7/7147 ىنومشالاو 7/117 ماشه نباو مظانلا نبا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
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 : "”رعاشلا لوق لعف لاثمو

 رادقالا نم هّيجْنم سيل ام نمآو ريض ال رومأ ٌرْذَح

 . نيدساحلا عضو نم هيف حدقلاو © ةهيوبيس هدشنأ

 . "'ليخلا ديز لوق لعف لامعإ نمو

 )١( لماكلا نم وهو - ىقحاللا ىيحي وبأ وه : هلئاق - .

 ىنعي ريضي راض نم « ريضت ال » فئاخ - ىازلا رسكو ءاحلا حتفب - ©« رذح ه : ةغللا :

 رضي رض ١ ردق عمج ؛« رادقألا » ءاجنإ ىجنأ نم لعاف مسا ©« هيجنم .

 ام نمأيو « رض اهيف سيل رومأ نم فوخلاو رذحلا رثكي صخشلا اذه نإ : لوقي : ىنعملا

 هردقو هللا ءاضق نم هيجني ال . ١

 لعاف رتتسم ريمض هيفو « رذح وه : هريدقت فوذحم أدتبل ربخ « رذح » : بارعإلا

 رذحل لوعفم «ارومأ» ١ ىف ةلمجلاو رتتسم ريمض هيفو « عراضم لعف « ريضت » ةيفان ©« ال

 ام » لعاف رتتسم ريمض هيفو « رذح ىلع فوطعم « نمآو » رومأل ةفص بصن لحم «
 ؟هيجنم 7 رثتسم ريمض همساو . صقان ضام لعف « سيل » نمآل لوعفم لوصوم مسا

 ّرلعتم « رادقألا نم » هلوعفم ىلإ لعافلا مسا ةفاضإ نم هيلإ فاضم ءاهلاو « سيل ربخ

 لوصوملا ةلص اهل لحم ال اهربخو اهمساو سيل ةلمجو « جنمب .
 لمعأ ثيح « ارومأ رذح ه : هيف دهاشلا ١ لعفلا لمع ةغلابملا غيص نم وهو « رذح

 ارومأ » وهو لوعفملا بصنف « .
 ىدوكملاو ؟ /88 ليقع نباو 7/747 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 هيوبيس هركذو « مظانلا نباو 45ص 04/١ شيعي نباو  5/17١دهاشلاو 0-٠ ةنازخ ىف
 بدألا .

 « ليخلاب بقلي ناكو ءريخلا دير . ِهلكَي هللا لوسر هامس ىذلا ليلا دير وه : هلئاق (5)

 . رفاولا نم وهو - هلويخ ةرئثكل
 . ديدف اهل نيلمركلا شاحج : همامتو
 « قزملا نم قزام ةغلابم وهو - ىازلا رسكو ميملا حتفب - قزم عمج - « نوقزم :  ةغللا

 نم هنوصي ىذلا هبناج لجرلا ضرعو - نيعلا رسكب ؛ ىضرع » اهوحنو بايثلا قش وهو
 رامجلا دلو وهو - شحج عمج - ميجلا رسكي « شاحج 3 هنع ىماحيو هبسحو هسفن
 - .  توصلا - ءافلاب - ؛ ديدف » ءىيط لبج ىف ءام مسا - فاكلا رسكب - «نيلمركلا»

 اب
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 يضرع َنوَقَرَم مهن ىناتأ

 : قزام نم ةغلابملل لوحم قزم عمج وهو ىضرع نوقزم لمعأف
 : هلوق

 لمع امثيح طورشلاو مكحلا ىف لعج هلثم درفملا ىوس امو

 لمعلا ىف درفملا مكح امهمكحف عومجملاو ىنثملا وه درفملا ىوس ام
 « ركذ اميف حضاو كلذو «٠ براض لثم نوبراضو نابراضف « ةروكذملا طورشلاب

 : هلوق كلذو ركذ اميف بورض لثم نوبورضو نابورضو

 يضفخاو اول امعإلا ىلب بصف
 ةفاضإك ابوجو فاضي هنإف . ىضملا هب دارملا نم ( لامعإلا ىذب ) رزتحا

 . دماوجلا

 لاقو « هيوبيس مالك رهاظ وهو . ىلوأ هنأ بصنلا هميدقت نم مهفو
 : ىئاسكلا

 تسلو « مذلاو حدقلاب ىضرع نولانيو ىلع نولواطتي موقلا ءالؤه نأ ىنغلب : ىنعملا <
 . حيصتو قهنت ىهو « هيلع محازتتو ءاملا اذه درت ىتلا شوحجلاك ىدنع مهف ٠ ءالؤهب ابعأ
 . ةبلج ثدحتو

 ديكوت فرح « مهنأ ١ لوعفم ءايلاو ٠ ةياقولل نونلاو ضام لعف « ىناثأ :  بارعإلا
 لعاف ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد امو نأو « نأ ربخن « نوقزم ١ همسا ريمضلاو بصنو

 شاحج : مه . فوذحم ادتبمل ربخ « شاحج ه نوقزمل لوعفم ©« ىضرع ٠ ىتأ
 ةلمجلاو « رخؤم أدتبم 2« ديدف » مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ؛ اهل ١ هيلإ فاضم ؛نيلمركلا»

 . شاحج نم لاح بصن لحم ىف ربخلاو أدتبملا نم
 رسكو ميملا حتفب - قزم عمج وهو « نوقزم  لمعأ ؛ ىضرع نوقزم » : هيف دهاشلا
 . هلعف لمع 6« ىضرع » هلوق ىف - قرم ىنعمب - ةغلابم ةغيص وه ىذلا -ىازلا
 ليقع نباو 7/18 ماشه نباو « ؟/747 ىنومشألا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم
 . ؟/9/ عمهلا ىف ىطويسلا هركذو «مظانلا نباو "44



 هلوق ئرق نيهجولاب ىلوأ ةفاضإلا نأ رهظي ىذلاو : ليق « ءاوس امه

 3” < 22 .هرمأ غلاب هللا نإ .. . » : ىلاعت

 وحن هبصن نيعت لصف ولف .هيلي ىذلا لوعفملا ( ولت ) هلوقب ىنعيو

 ةءارق ىف لصفلا عم فيضأ دقو "4 ل9 .. . ةَفيلَخ ضرألا يف لعاجج يْنإ. 9١

 .ةفاضإلا ىف مدقت دقو 244592 ... هلسر هدعو فلخم هللا نّبسحت الف » أرق نم

 : هيض

 فاضيف لضتملا رمضملا امأو . رهاظلا ىف وه امنإ نيهجولا زاوج نم هركذ ام
 هنأ ىلإ ماشهو شفخأالا بهذو ( كمركم اذه) وحن ابوجو درجملا لعافلا مسا هيلإ

 . ؟هكيقاو نم ءاهلاك بصنلا لحم ىف

 ولف « هيلي ىذلا لوعفملا ىف ناهجولا زوجي امنإ هنأ (اولت) هلوق نم مهف دقو

 . لاق كلذلو « هب هبصن نيعت اديز لصف

 ىضتقم هاوس ام بصنل َوْهَو ش

 . ( الضاف (رمع دلاخ ملعمو اًمهرد ورمع ىطعم ديز ) كلذ لاثم

 ١) هيبثثت © :

 ىطعم) وحن رخآ الوعفم ىضتقاو . ىضملا ىنعمب لعافلا مسا فيضأ اذإ

 . لأ بوحصمب اهبش ةفاضإلاب بستكا هنأل . ىضاملا ىنعمب ناك نإو « لعافلا

 : هلوقو

 ْضْهَن ْنَم ًالامو هاج ىغتبمك ضقفخنا ىذلا عبات بصنا وأ ررجاو

 .هرمأ غلاب مصاعو - انونم هرمأ غلاب أرق مهلك . قالطلا ةروس نم “٠ ةيآلا نم )١(

 . . ةرقبلا ةروس نم ١ ةيآلا نم (؟)

  ؟رماريإ ةدوس نم ا ةيآلا نم 90

 . ( هكيقاو نم ءاهلاك



 كلذ وحن ىف لحملا عابتإ عنم نمو « لحملا ىلع بصنلاو ظفللا ىلع رجلاف
 . هيوبيس لوق وهو « العف رمضأ

 ضوفخملا نأل « هقالطإ ىلع حصي ال ( ضفخنا ىذلا) هلوق : تلق نإف

 نإ لب ءهل لحم ال ذإ « لحملا رابتعا هعبات ىف حصي ال ىضاملا ىنعمب ىذلا ةفاضإب

 : . ردقم لعفب هعبات بصن

 ىذب بصناو) هلوقل لامعإلا ىذ ةفاضإب ضوفخملا ىف همالك امنإ : تلق

 . هيلع مالكلا ةمتت نم تيبلا اذهو (لامعإلا

 ْ : هلوقو

 لضافت الب لوعفم مسا ىطْعَي لعاف مسال رق ام لكو
 لالا ةدارإ طرشبف ادرجم ناك نإو « اقلطم لأل ةلص ناك نإ لمعيف : ىأ

 : هلوقو هركذ مدقت ام ىلع دامتعالاو لابقتسالا وأ

 ةانعُم ىف لوعفملل ٌميص لعفك وهف
 ىنعملا ىف هل قفاوم لوعفملل غوصم لعف لمع لمعي لوعفملا مسا نأ : ىنعي

 بورضم ٌديز) لوقتف لعافلا بئان عفريف « برض لمع لمعي هنإف (بورضم) وحن
 . ( هوبأ برض) لوقت امك 2"( هوبأ

 . هاوس ام بصنو ادحاو عفر ةثالث وأ نينثا ىلإ دعتم نم ناك نإف

 : هلوق نينثال ىدعتملا لثم دقو

 ىفتكي اًفافك ىطملاك

 ىلوعفم لوأو « هربخ ىفتكيو أدتبم ىهو « اهتلص ىطعمو ةلوصوم لأف
 . لعافلا نع هتباينل « لوألا رتتساو « افافك امهيناثو لأ ريمض ىطعملا

 : هلوقو
 .٠ 2 و و

 .ىنعم 2 عفترم ىلإ اذ فاضي دقو

 )١( هربخ : بورضمؤ « أدتبم : ديزف ٠ ةباينلاب عفر . هوبأو .
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 هعوفرم ىلإ هتفاضإ حصت هنأب لعافلا مسا نع درفنا لوعفملا مسا نأ : ىنعي

 كنأل رجلابو «لعافلا نع ةباين عفرلاب ( دبعلا بورضم اذه ) لوقتف . ىنعملا ىف
 « هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع اضيأ بصنلابو « أدتبملا ريمض ىلإ لوعفملا '"(تدنسا)
 : هلوقب لثم دقو

 رولا دصاقملا دومحمك

 قحلي دحاو ىلإ ىدعتملا نم لوعفملا مسا دصاقملا دومحم عرولا : ىأ

 . لثم امك هرجو هبصنو ىببسلا عفر ىف ةهبشملا ةفصلاب

 .(مسا) ب ىفو ج « ١ا(١1)



 رداصملا ةينبا

 . ةثالثلا ىلع دئازو ءدرجم ىثالثلا لعفلا نأ ملعا

 وحن مزالو « برض وحن دعتم وهو لعَف :ةينبأ ةثالث هل درجملا ىثالشلاف
 الإ ادبأ مزال وهو لعفو « حرف وحن مزالو مهف وحن دعتم وهو لعفو ءدعق

 . لهس وحن ليوحت وأ نيمضتب
 : لاقف . بلاغلا ىلع انه رصتقاو « ةريثك ىثالثلا رداصم ةينبأو

 در درك ةئالث ىذ نم ىَدعُملا ردصم سايق ّلْعَف

 لعف امهردصم سايقف لعفو لَمَف ( ةثالث ىذ نم ىدعملا) "6 هلوق ) لمش
 سيقم هنأ هرهاظو « ءاّمهف ِمِهَّفو اًبرض برَض وحن - نيعلا ناكسإو ءافلا حتفب -

 مفلاب المع مهْقِي نأب ليهستلا ىف - نيعلا روسكملا - لعفلا ديقو « ديق الب امهيف

 . ©"اّمَقَل مقلو برش برش وحن

 . اقلطأ لب شفخالا وأ هيوبيس هديقي ملو
 ١) هيبثت (6 :

 دنع ركذ اميف لعف ىلع ساقي امنإ : ليقف « انه سايقلا ىنعم ىف فلتخا
 ١ شفخألاو هيوبيس بهذم وهو « هدنع فقو هريغ عمس نإف « هريغ عامس مدع

 . ءارفلا لوق رهاظ وهو هريغب علبسلا دودو عب سايثلا زوجي : ليقو

 .لَعَف هباب مزاللا لعقو : لاق مث
 . قرف ال - نيعلاو رسكو ءافلا حتفب - لعف مزاللا لعف ردصم سايق : ىنعي

 فعضملاو « ىوج ىوج وحن لتعملو « احرف حرف وحن حيحصلا نيب كلذ ىف
 . ماللا رسكب - للش هلصأ نإف « اللش لش وحن

 .ج وب (0)
 5١. 68ص ليهستلا ()

 يا 7 ىلآ -2
 طلي



 : هيبنت

 وه ةلعف نأل ءانول نوكي الأب ديقي نأ ىغبنيو ؛مزاللا لعف ىف مظانلا قلطأ

 ش . ةرمّسلاو ةلهشلاك هيف بلاغلا

 :لاق مث

 ادَّمك دارطاب لوف هل ادعق لثم مزاللا لمت
 لعف ىف لوعف دارطاو « اسولج سلجو ادوعق دعق هلثمو اودع ادغ لوقت

 :هلوق ىف ةروكذملا نازوألا دحأل ابجوتسم نوكي الأب طورشم مزاللا

 الاَمُك وأ رذاف انالّمَق وأ الاَمف اًبجوتسم نكي مل ام

 مل اهنم ادحاو مزاللا لعف بجوتسا ىتم اعبار ركذنسو «نازوأ ةثالث هذهف
 . ارداث الإ لوعف ىلع هردصم تأي

 . ىبأك عانتما ىذل ”لوأف :لاق مث

 ًءابإ ىبأ وحن عانتما ىلع لد اميف سيقم وهو - ءافلا رسكب - لاعف لوكا

 00 َء . رافت رفتو
 اًبلقت ىضتقا ىذلل ناثلاو 000 0.

 وحن بلقت ىلع لد اميف سيقم وهو - نيعلا كيرحتب - نالعف وه ىناثلاو
 . اناعمل عملو انالوج لاج

 توصل وأ لاَمف ادلل : هلوقو
 نيعونل ثلاثلا وهو - ءافلا مضب - الاعف نأ : ىنعي

 . الاعس لعَسو اماكز مكز وحن ءاد ىلع لد ام : امهدحأ

 . اًحابُن حبنو اًقاعُت قعن وحن توص ىلع لدام : رخآلاو

 . امهيف سيقم هنأ روفصع نبا ركذو

 :هلوقو
 . لهصَك ليعفلا اًنوصو ريس لمّشو 5 همم داو 0-5 سس هه( -
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 مك



 : اًضيأ نيعونل « عبارلا نزولا وهو « اليعف نأ : ىنعي

 . اليحر لحّرو اليمذ لمَذ وحن ريس ىلع لد.ام : امهدحأ

 . اًقيهن قهّنو اليهص لهص وحن توص ىلع لد ام : رخآلاو

 . تاوصألا ىف درطي هنأ روفصع نبا ركذو

 ىناعملا هذه ىلع لد اذإ الإ لوعف هردضم ىف درظي مزاللا' لعف نأ لصاحلاو

 عانتمالا ىف بلاغلاف ءريسلاو توصلاو ءادلاو بلقتلاو عانتمالا 2!( ىهو) ةسمخلا

 دقو «ليعّف وأ لاعف توصلا ىفو «لاعُف ءادلا ىفو ٠ نالعَف بلقتلا ىفو « لاعف

 درفنت دقو « اماغب مّمَب وحن لاعُف درفنت دقو ٠ اقيعنو اًقاعُن قَعَن وحن ناعمتجي
 ءاغر وحن 20( مزاللا لعفلا ىف ) لاعُف دارفنا درطاو « اليهص .لهص وحن ليعف

 . ليعف ريسلا ىفو
 : هيمئث

 . ةرامإ رمأو 0 ةراجت رجت وحن ةلاعف هرذدصم

 . عئانصلاو تايالولا ىف سيقم هنأ روفصع نبا ركذو

 : هلوقو

 الرج ديزو رمألا لهسك العفل ُةلامَف ٌةلوعف
 . ةلازج لزجو ةلوهس لهس وحن لعق ردصم ىف نادرطم ةلاعَفو ةلوعف

 : سيقم ريغ ةلوعف مهضعب لاقو

 : هلوقو

 - .ولارو وو ها
 اضرو طخسك لقنلا هبابف ىضم امل افلاخم ىتأ امو

 ردصم اضرو - كيرحتلاو حتفلاب - طخس هسايقو طخس ردصم طخسف

 . - حتفلاب - ىضر هسايقو ىضر

 )١( .جا اب )0"(1.



 . مدقت امك اههبشو فرحلاب ةلاعف ىف ديقم همالكو

 : لاقف هيلع دار ام نايب ىف عرش ىثالثلا رداصم نايب نم رف املو

 .هردصم سيقم ةَنالَث ىذ ريغَو

 ىلع هلامعتسا ىف فقوتي ال سيقم ردصم هلف ةثالث ىلع داز لعف لك :يأ

 :عامس

 سيدقتلا سدقك : هلوقو ش

 اسيدقت سدق وحن ليعفت هردصمف ماللا حيحص لعُف ىلع ناك ام نأ : ىنعي
 . اميلكت ملك

 وحن ةلعفت هردصمف ماللا لتعم لعف ناك ام نأ : ىنعي .ةيكزت هكزو :هلوقو

 . ةيطغت ىطغو ةيكزت ىكز

 الّمَجَت المج نم لامجإ المجأو : هلوقو

 ءاماركإ مركأو الامجإ لمجأ وحن «لاعفإ «حيحصلا لعفأ ردصم نأ :

 . لمجت لمجت حن الفت لمت ردصمو

 ةذاعتسا ذعتساو

 تلعأف «ذاوعتسا هردصم سايق . لعفتسا نزو ىلع ذوعتسا «ٌداعتسا لصأ

 ةدئازلا ىهو امهادحإ تفذحف نافلأ عمتجاف « افلأ تبلقو اهتكرح تلقنف «واولا

 ىتأ مث ذاعتسا راصف . ءارفلاو شفخألا دنع نيعلا لدبو « هيوبيسو ليلخلا دنع

 . فوذحملا نع اضوع ءاتلاب

 ةماَقإ مقآ مث : هلوقو

 لقنلاب واولا تلتعا املف . ماوقإ هردصم سايقف مركأك موقأ مقأ لصأ

 ىتأ مث اماقإ راصف مدقتملا فالخلا ىلع امهدحأ فذحف « نافلأ عمتجا بلقلاو

 . فوذحملا نع اضوع ءاتلاب

 مكوه أ



 مَْلالا اذ اًبلاغو . : هل
 . اماقتسا ماقتساو ''”ءارإ ةارأ : مهضعب لوقك فذحت دق ءاتلا نأ ىلإ راشأ

 هيوبيس مالك رهاظو « درو ثيح الإ اهفذح روجي الو.: :روفصع نبا لاق
 ٠ .ضوعت مل.تئش نإو . لاق ٠ هزاوج

 ماقإو) ونحن ءاتلا نم اضوع ةفاضإلا تناك اذإ الإ روجي ال : ءارفلا لاقو

 . (ةالصلا

 : هلوقو

 2 077 هما, ساس كر نا
 احتتفا امم ناثلا ولت رسك عم ١ احتْفاو دم رخآلا ىلي امو

 ىفطضاك لصو زمهب
 هثلاث رسكب نوكي لصو ةزمهب ءودبم لعف لك نم ردصملا غوص نأ : ىنعي

 . ءافطصا ىفطصا وحن : هرخآ لبق فلأ ةدايزو ىناثلا ولت وهو

 . فلأ ةدملا نأ (دم) هلوق نم مهفي ال : تلق نإف

 (احتفاو) هلوق نم كلذ مهف : تلق

 ريطاو رياطا وصحن لعفت الو لعافت هلصأ نوكي الأب هسالك ديقي نأ ىغبنيو

 . هرخآ لبق فلأ دازي الو هثلاث رسكُي ال امهردصم نإف « ريطت رياطت امهلصأ
 0 ملا

 املْمَلَت دَق لاثمأ ىف عبري ام مضو : هلوقو

 جرحدتو اًململت ململت وحن - هعبار مضب - لُلعفت للعفت ردصم نأ : ىنعي

 'ش . اجرحدت

 اللْمَف ةَللَمَف وأ الف : هلوقو

 رطيبو لقوحو ببلج وحن هب قحلا امو جرحد وحن للعف ردصم نأ : ىنعي

 «ةللعف امهنم سيقملاو , ةجرحد وحن ةللَعَق ىلعو جارحد وحن لالعف ىلع ىتأي

 0: لاق كلذلو

 )١( فوجالا نم اذه سيلو : لوقأ :
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 الوأ ال اًيناث اسيقم لعجاو

 ىف لالعف رثكو «٠ ليهستلا رهاظ وهو ٠ سيقم مهضعب دنع امهالكو

 . زئاج فعاضملا نم هوحنو لازلزلا لوأ حتفو « لازلزلا وحن فعاضملا

 هَلَعاَْلاو لاعفلا لعافل : هلوق

 وحن ةلعافمو . اماصخ مصاخ وحن لاعف ناردصم هل لعاف نأ : ىنعي
 نوكرتي الو لاعفلا نوكرتي دقو 2 ةلعافملا هيوبيس دنع هل مزاللاو « ةمصاخسمم

 مهلوق ىف لاعفلا ردنو « ةرسايم رساي وحن ءاي هؤاف امب ةلعافم دارفناو «ةلعافملا

 . هذديس نبا هاكح « ةموايم همواي

 ةلداع عامسلا رم ام ٌريغو : هلوقو

 ردصملا ءىجم كلذ نم ء عامسب الإ هيلع مدقي الف ءاليدع هل ناك : ىأ

 : "”وحنو ليعفت ىلع ماللا لتعملا

 )١( زجرلا نم وهو - هزجار مسا ىلع فقأ مل : هلئاق - .

 :ةغللا ٠ ىوريو « ىهو ١ تتاب «© ١ ةلهش » قوف ىلإ ءىشلا عفر وهو - كرحت ©« ىزنت « -
 ةريبكلا زوجعلا - ءاهلا نوكسو نيشلا 'حتفب .

 ىتح اهديب اهولد كرحت تتاب ةأرملا هذه نإ : لوقيو « فعمفلاب ةأرما فصي : ىنعملا

 نيلو قفرب هصقرت نيح ىبصلا روجعلا كرحت امك « نيلو قفرب رئبلا نم هجرخت .
 ةباشلا نم فعضأ اهنأل : ةلهشلا صخو .

 ىزتت » هيف رتتسم ريمض همساو « ثينأتلل ءاتلاو صقان ضام لعف « تتاب » : بارعإلا «

 عراضم لعف «٠ ىف ةلمجلاو « هيلإ فاضم اهو لوعفم ؛ اهولد » رتتسم ريمض لعافلاو
 هلعاف نم لاح بصن لحم ىف ةلمجلاف ء امات العف هتردق نإو .تاب ربحت بصن لحم

 قلطم لوعفم « ايزنت » هيف رتتسملا ١ عراضم لعف « ىزنت » ةيردصم امو ةراج فاكلا « امك

 «فاكلاب رورجم ردصم ليوأت ىف اهلوخدمو ةيردصملا امو لوعفم « ايبص 0 لعاف «ةلهش»

 ةيزنت ةهباشم هيزنت :يأ .ء هل ةفص فوذحمب وأ « ايزنت هلوقب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ش . ايبص روجعلا
 ماللا لتعملا ؛ ىزنت - لعفلل اردصم ءاج ثيح - ليعفتلا - « ايزنت » : هيف دهاشلا «

 سايقلاو ١ ةيكزت ىكزو ةيمست ىمس : لوقت امك ثينأتلا ءات دعب ةففخجلا ءايلاب « ةيزنت «
 هلعفت نرو ىلع . 1 -

 ملكا



 ايزنت اهولد ىزتت ىهو

 بلغو « ةبرجتو ةمركت وحن ةلعفت يلع ماللا حيحصلا لعف ردصم ءىجمو

 وحن لاعف ىلع لعف ردصم ءاج دقو ةئتهت انهو ةئطخت أطخ وحن ةزمه همال اميف

 . امالك ملك

 : هلوقو

 ةسلجك ةئيهل ةلعفو 2 ةّسلَجك ةرل ةّلْعَقو
 حتفب - ةلعف ىلع هنايتإب درجملا يئالثلا ردصم يف ةرملا يلع لدي هنأ : ىنعي

 ةلعق يلع ردصملا نوكي الأب ديقم وهو - ءافلا رسكب - ةلعفب ةئيهلا ىلعو - ءافلا

 ةيلاح ةنيرقب الإ ةئيهلا وأ ةرملا ىلع ذئتيح لدي الف ©2ةبرذ وحن ةلعف وأ ةمحر وحن
 . ففاصو وأ

 ةَرلا انلاب ثالثلا ىذ ريغ ىف ٠ : هلوقو
 قلطنا وحن ءاتلا ةدايز ىثالثلا ريغ ردصم ىف ةرملا ىلع لدي هنأ ىنعي

 . ةقالطنا

 : ناهيبنت
 .ةسيقملا ةينبألا ىف ةرملا ىلع ةلالدلل ءاتلا قحلت اغإ : لوألا]

 ىلع ىنب نإف « ءاتلا نم ادرجم ردصملا نوكي نأب ديقم كلذ.نإ : ىناثلاو
 ْ ىثالثلا ىف قبس امك ءاتلاب ال ةئيرقلاب هيف ةرملا ىلع لد ءاتلا

 هرمخلاك هنيه هيف ذشو : هلوقو
 سَح وه) مهلوقك ةئيهلا ىلع ةلالدلل ةلعف غوص ىثالثلا ريغ ىف دش : ىأ

 ترمتخاو صمقتو ممعت نم (ةبقثلاو ة ةرمخلا ةنسح ىه ) و (ةصمُقلاو ةّمعلا

 . تيقتناو

 .+/8/ شيعي نبأ هركذو ؛ مظل نباو + ص ىدوكملاو 3 ؟ /48 ليقع

 . داح : ىأ . برذ لجر لاقي ءىشلا ىف ةدحلا ىه : ةبرذلا )١(

 م4



 نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأ ةينبأ
 تاهبشملا تافصلاو

 : ةهبشملا ةفصلا دح ىتأيو لعافلا مسا دح مدقت

 اذّمك نوكي ةثالث ىذ نم 2 اذإ لعاف مسا غص لعافك

 مزاللاو براض وهف برض وحن ىدصعتملا لعف ( ةثالث ىذ نم ) :هلوق لمش

 وهف ملس وحن مزاللاو ملاع وهف ملع وحن ىدعتملا لعفو «بهاذ وهف بهذ وحن

 : لاق اذهلف « ءاوسلا ىلع اهيلإ هتبسن سيلو « هراف وهف هرف وحن لعقو « ملاس

 # ريب

 ىدعم ريغ لعَقو تلعَف ىف ليلق َوْهَو

 . ىدعتملا لعف ىفو « اقلطم لعف ىف سيقم ريثك هنأ هنم مهفف "'( ىدعملا ريغ -
 و يلو هاما 8

 نالعف لعفأو لعف هسايق لب 2: هلوقو
 ,ةثالثلا ناروألا دحأ ىلع هلعف مسا نوكي نأ مزاللا لعف سايق نأ : ىنعي

 وهو - رهجأو رضخأ وحن قّلخلاو ناولألل لعفأو « فو ر رشأ وحن ضارعألل لعفف

 « نايدصو ناير وحن نطبلا ةرارحو ءالتمالل نالعقو - سمشلا ىف فذ رصبي ال ىذلا

 . ليثمتلاب كلذ ىلع هبن دقو

 لعفب ليعقو ىَلوأ لعقو : هلوقو

 لمجو مْحَض وهف محض ) وحن هريغ نم هب ىلوأ نينرولا نيذه نأ : ىنعي
 ش : امهيلع ساقني لهف : تلق نإف ''" ليمج وهف

 .دجا(. ب )١(

 . ( مخضو ليمج ىف لمجو مخض) ج ىفو - ب .[0(1)

 مك جمر



 سايقلا لمعتسا نمو : ليهستلا حرش ىف لاقو ٠ سيقمف ليعف امأ : تلق
 . | بيصم وهف عامسلا مدعل امهيف

 «”(درطي) داك ىتح لعافلا مسا "”(لامعتسا) ىف رثك ىذلا :حراشلا لوقو
 : هلوق تفلاخي ليعف وأ لعف ىلع ءىجي نأ

 لعّفو ليلق هيف لعفأو

 لطب لعف لاثمو «شرحأ وهف ناكملا "شرحا لعَقأ لاثم . لعَفل ريمضلا

 . امهتلقل امهيلع قباقي الو . لطب وهف

 لعق ىنغي دق لعافلا ىوسيو .
 لعاف ريغ ىلع هلعاف مسا ءىجمب - نيعلا حوتفملا - لعف ىتغتسي دق : : ىأ

 ملو ٠ فيفع وهف فعو بيشأ وهف باشو خيش وهف خاشو بيط وهف باط وحن
 . لعافب هيف اوتأي

 ةفصلا نم ىه امنإو « + لعاش مسا ابل قه ىلع قلطي فيك : تلق نإف

 ؟ ةهبشملا

 لك ىلع اليلق حالطصالا ىفو اريثكك ةغللا ىف لعافلا مسا قلطي : تلق

 ىفو « لعافلا ريمض لمحتو قاقتشالا فورح ةدام ىف لعفلل كراشم فصو

 1 . هباب ىف هدحو مدقت ام ىلع حالطصالا روهشم

 ١ : هلوقو

 لصا وُلاك ثالثلا ىذ ريغ نم لماف ملا عراضملا ة ةنزو
 رب ب

 اقبَس دق دئاز ميم مضو طم ريآل رسنسك عب

 .ب()

 . جاء اب (0)

 . نشحخ : شرحأ ()



 فرحأ ةئثالث ىلع دئاز لعف لك نم لعافلا مسا ءانب ةيفيك نيتيبلا نيذهب نيب
 . حضاو وهو

 لعافلا مساو : ريدقتلاو (لعاف مسا) :هلوقل مدقم ربخ وه (ةنزو) هلوقو

 ردق اروسكم ناك اذإ هنأ (اقلطم) هلوق نم مهفو ٠ عراضملا ةنز ثالثلا ىذ ريغ نم

 . ةكرحلا ريغ ةكرحلا نوكتف هرسك

 قتلا لثمك لومفم مسا راص ُرَسكنا ناك ام هنم تحتف نإو : هلوقو

 لبق ام رسكب الإ ةثالث ىلع داز اميف لوعفملا مساو لعافلا مسا نيب قرف الف

 . هحتفو ريخألا

 دّصَق نم تآك لوعفم ٌةنز طا ىثالثلا لوعفم مما ىفو : هلوقو

 1 . دوصقم لوقتف « دصق نم غوصملاك : ىأ

 ( هب رورمم) وحن هب ىدعتي ىذلا فرحلاب هلوعفم ديق امزال ىئالثلا ناك اذإو

 . فرصتملا ىئالثلاب ىنعيو

 ليحك ىَنَق وأ ةاتّق وحت ليعَق وُذ هنع ًالْقَن بانو 2: هلوقو

 اسايق ال القن لوعفم نع نرولا اذه بحاص : ىنعي . ليعف وذ بان : ىأ

 . ريثك وهو حيرطو ليتقو « لوحكم ىنعمب ليحك وحن

 بلو : ليهستلا ىفو « عامجإب هيلع سقي مل هترثك ىلعو : حراشلا لاق

 مهضعب هلعجو : هحرش ىف لاقو '''فالخلا ىلع صنف مهضعبل افالخ اسيقم

 . لصألا ىف قلطأو حرشلا ىف ديقف © لعاف ىنعمب ليعف هل سيل اميف اسيقم

 ؟ لوعفملا مسا لمع لوعفم نع بئانلا ليعف لمعي لهف : تلق نإف

 ال اذه ىلعف ")لمعلا ال ةلالدلا ىف )بوني هنأ) ليهستلا ىف ركذ : تلق

 )١( ص ليهستلا ١78 .

 . ب (؟)

 . 78١ص زيهستل كا (©)



 ىلإ جاتحيو روفصع نبا هزاجأ دقو ( هوبأ ليتق الو هنيع ليحك لجرب تررم) لاقي

 0 ا 1 . عامس

 ؟ ركذملاو ثنؤملاب لثمف ٠ ىتف وأ ةاتف وحن لاق مل : تلق نإف

 ٠ ثنؤملاو رككأملا هيف ىوتسي لوعسفم ىنعمب ليمف نأ ىلع هبنيل : تلق

 ْش . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف ىتأيسو

 مام



 لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلا

 لعافلا مسا ةهبشملا اهب ىثعم لعاف رج نسختسا ٌةفص

 . هيلإ اهتفاضإب اهلعاف رج ناسحتساب لعافلا مسا نع ةهبشملا ةفصلا زيمتت

 : ."9(كلذل حلصي ال) هنإف «لعافلا مسا فالخ كلذو (هجولا نسح) وحن

 ,هلعاف ىلإ فاضي دق لعافلا مسا نأب (نسحتسا) :هلوق رعشي : تلق نإف

 نمأ نإ الإ لعافلا مسا ىف "”غوسي ال) كلذ نإ : حراشلا لاق : تلق

 بتاك ديرت (بأآلا بتاك) وحن مالكلا ىف ةلقو فعض ىلع "”زوجي) دقف .سبللا

 نإف ٠ لعافلا مسا توبث دصق اذإ : لوقن لب هقالطإ ىلع سيلو .ىهتنا « هوبأ
 . ةهبشملا ةفصلا ةلماعم لموع دعتم ريغ نم ناك

 (بألا مئاق ديز) لوقتف ٠ ىنعملا ىف لعاف وه ام ىلإ هتفاضإ *”(تغاسو)

 . هجولا نسحلا دح ىلع - رجلاو بصنلاو عفرلاب -

 روفصع نبا هححصو « شفخألا دنع كلذكف رج فرحب دعتم نم ناك نإو

 . روهمجلا نع عنملا لقنو ( عجوب دهع ثيدح وه) مهلوق ليلدب

 اقافو سبللا نمأ طرشب فنصملا دنع كلذكف دحاو ىلإ دعتم نم ناك نإو

 اراصتقا هلوعفم فذح نإ : اولاقف موق لّصفو « هعنم ىلإ ريثك بهذو . ىسرافلل
 :””هلوقك هقفاوي عامسلاو عيبرلا ىبأ نباو روفصع نبا رايتخا وهو « الف الإو زاج

 )١( كلذك حصي ال) ! ىفو ج ءاب ( .
 . (غوصي ال) ب ىفو ج «0(1
 . ( قحي ) ىفو ب .0(1)
 . (تغاصو) ج ىفو ءب .5(1)
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 ملط نإو اًمالظ بلقلا حلا اما

 لاق . ةفصلاك هلعج زجي مل دحاو نم رشكأ ىلإ 2"( ايدعستم ) ناك نإو

 . فالخ ريغب مهضعب

 ؟ ىنعم لعاف لاق مل : تلق نإف

 ملف فوصوملا ريمض ىلإ اهدانسإ دعب الإ هيلإ ةفصلا فاضت ال هنال : تلق

 . ىنعملا ةهج نم الإ العاف قبب

 امرح نإو عنب ميركلا الو هماقو -

 ةغلابم كلذك « عانم » ملاظ ةغلابم - نيعلا ديدشتب - لاّعف نزو ىلع « امألظ » : ةغللا .

 ةغيص ىلع « املظ » ةغلاسملا هب دارملا سيلو . ملظ ىذب سيل'انه ىنعملا نكلو ٠ عنام
 : لوهجملل ىنبملا ةغينص ىلغ:« امرخ: 3 لوهجملل ىنبم لا

 اوسق نإو مهيلع وسقي ال سانلاب ةفأرلا هبلق رعشتساو ةسمحرلاب فيصتا نم نأ : ىنعملا

 ال لذبلا ةبحمب هسفن تألتماو مركلاب فصتا نم نأو « هيلإ اوءاسأ نإو مهثيسي الو ءهيلع

 | .  ةلماعملا هذه هنولماعي ال سانلا ناكنإو ٠ هدفر دحأ نع عنمي

 هيلإ فاضم « بلقلا » ةمضلاب عوفرم ام مسا « محارلا » ةيزاجتخ ةيفان 6 ام :  بارعإلا

 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ةيراجنحلا ام ربخ « امالظ » هلعاف ىلإ لعافلا مسا ةفاضإ نم

 لعف لوهجملل ىنبم ضام لعف « املظ » ةيطرش نإ ٠ فوذحم ىلع ةقطاع واولا ' نإو»

 اراوج رقتسم ريمض هبئانو ٠ قالطإلل فلالاو مزبجج لحم ىف متتفلا ىلع ىنبم طرشلا
 مالكلا قباس هيلع لدي فوذحم طرشلا باوجو « بلقلا محارلا ىلع دوعي وه هريدقت
 « عانمب »ام مسا ىلع فوطعم « ميركلا » ىفنلا ديكأتل ةدئار الو ةفطاع واولا 'الو»

 ىنبم ضام لعف « امرح » ةيطرش نإ . ةفطاع واولا « نإو 3.انم ريخ ىلع فوطعم
 .فوذحم طرشلا باوجو « قالطإلل فلآلاو ءرتتسم ريمض هبئانو طرشلا لعف لوهجملل

 ©« بلقلا » هلعاف ىلإ فيضأ لعاف مسا محارلا نإف « بلقلا محارلا أم » : هيف دهاشلا

 ىسرافلل اقافو سبللا نمأ اذإ الإ روجت ال هلعاف ىلإ لعافلا مسا ةفاضإو

 هلوعفم فذح تيبلا ىفو « الف الإو زاج اراصتقا هلوعفم فذح نإ : ةعامج لاقو

 .اراصتقا

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو . .7/15 ىنومشألا : ةيفلالا حارسش نم .ركذ : هعضاوم

 . ١/١

 .ج .أ1()



 ىفو « هربحخن ةفصو أدتبم نوكي نأ زوجي ( لعاف مسا ةهبشملا ) هلوقو

 هفصول ةركن ناك نإو « أدتبم ةفص نوكي نأ زوجيو « ريخأتو ميدقت مالكلا

 . رهظأ لوالاو « هربخ '''(ةهبشملا ةفصلاو)

 ؟ لعافلا مسا نيبو اهنيب هبشلا هجو ام : تلق نإف

 . هب ماق نمو ثدح ىلع لدت اهنأ : اهدحأ . هجوأ نم : تلق

 . ركذتو ثنؤت اهنأ : ىناثلا

 ال اهنال . اهلعف لمع لمعت الأ اهقح ناكو « عمجتو ىنثت اهنأ : ثلاثلا

 اهتهباشمل تلمع اهنأ الإ ٠ هيلع ىراجلا نع ةلودعم ىه الو «عراضملا ىلع ىرجت

 . ركذ اميف لعافلا مسا

 : اقورف ةهبشملا ةفصلاو لعافلا مسا نيب نأ ملعا مث

 لعافلا مسا فالخب مزال لعف نم الإ نوكت ال ةهبشملا ةفصلا نأ : لوألا

 . مزاللاو ىدعتملا نم غاصي هنإف

 .مزال نم اهغوصو :هلوقب راشأ اذه ىلإو

 الإ "”(دجوت) الو عقي مل امل الو عطقنملا ىضاملل نوكت ال اهنأ : ىناثلا

 ثودحلا ىنعم ةدافإل عضوت مل اهنأل . فصولا باب ىف لصالا وهو « رضاحلل

 هنإف ٠ لعافلا مسا فالخب توبثلا ةهج ىلع هب فوصوملا ىلإ ثدحلا ةبسنل لب
 لاحلاو ىضاملا ىنعمب هلامعتسال ةيحالصلاو ثودحلا ىنعم ةدافإ ىف لعفلاك

 ةهبشملا ةفصلا ةلماعم لموع توبثلا لعافلا مساب دصق اذإ كلذلو « لابقتسالاو

 : ؟9هلوقك لعافلا مسا ءانب ىلإ تلوح ثودحلا ةفصلاب دصق اذإو «قبس امك

 .ج ا(

 . (ذخؤت ١ ب ىفو ءب ءا(0)
 - ليوطلا نم وهو - ةيئاح ةديصق نم ىملسلا عجشأ وه : هلئاق (*)

 ىلع عمجيو ةبيصملا ىهو - ةزمه هرخآ ىفو ىازلا نوكسو ءارلا مضب - « ءزر » : ةغللا

 - .ةديصقلا لوأ ىف ديعس نبال باطخلا « كتوم دعب » ريثكو ميظع - ميجلاب «لج» ءازرأ
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 حراف كتوم دعب رورسب الو 'عراج لج نإو ءزر نم انأ امو

 . (رضاحل) هلوقب راشأ اذه ىلإو

 : هيسئث

 اهعضو نكلو .« اهلمع ىف اطرش سيل لاحلل اهنوك نأ هانركذ امم مدقت دق
 هلوق نم دوجأ انه هترابعف ' «لاحلا هترورض نم توبشلا ىلع ةلاد اهنوكل «كلذك

 :ةيفاكلا ىف

 لامعإلا اذ حيحصت ىف ناطرش لاحلا ءاضنقاو ةامتعالاو

 كلذ ىلع صن .لعافلا مسا فالخب عراضملا ىلع ةيراج ريغ اهنأ :ثلاثلا
 ىف لاقو فنصملا هدرو «حاضيإلا ىف ىلع ىبأ مالك رهاظ وهو ءهريغو ىرشخمزلا

 نم تناك نإ ةمزالو ىثالث نم تناك نإ ةليلق عراضملل اهتنراومو :ليهستلا
 , ”ةريغ

 (رهاظلا ليمجبب) و عراضملا ىلع راج وهو ( بلقلا رهاطب ) انه لثم كلذلو

 . نيهجولاب 1( هتيجم ) ىلع اهيبنت راج ريغ وهو

 حدام هيف هل الإ برغم الو قرشم قبي مل نيح ديعس نبا ىضم ع

 , ؟ نإو ١ عراجب قلعتم رورجمو راج « ءزر نم » » ادتبم « انأ 5 ةيفان « ام ٠ : بارعلا

 وه ةقيقحلا ىفو ٠ ءزرلا ىلإ عجري رتتسم ريمصن لعافلاو لعف * لج  اهلبق امب ةلصاو
 « عراج » لج نإو لسجي مل نإ ءزر نم عزاج انأ امو .: هريدقت ء فوذحم ىلع فطع

 تؤمو « هيلإ فاضم « كتوم ١ فرظ « دعب » حرافب قلعتم « رورسب.الو١ أادتبملا ربخ

 رورسب حراف انأ الو : هريدقت ٠ فوذحم أدتبل ربخ « حراف » هيلإ فاضم فاكلاو فاضم

 . كتوم دعب

 ةغيص ىلع حراف ىلإ تلوح « حرف ١ ىه ىتلا ةهبشملا ةفصلا نإف « حراف » : هيف دهاشلا
 توبشلا لعافلا مساب دصق اذإو لبقتسملا نمزلا ىف ثودحلا ىنعم ةدافإل « لعافلا مسا
 مسا ءانب ىلإ تلوح ثودحلا ىنعم ةهبشملا ةفصلاب دصق اذإو . . ةهبشم ا ةفصلا ةلماعم لموع
 ٠ لعاقلا

 . «اهتجم» ب ىفو ج10 . 15ص ليبسلا 0

 ملك



 .5بلقلا نئمطمو ناسللا قلطنم ىئالثلا ريغ نم اهلاثمو
 ىلع ىرج ام اًهوحنو اطسبنمو اقلطنمو ارماض نإ لوقي نأ لئاقلو : تلق

 تسيلو « ةهبشملا ةفصلا ةلماعم تلموعف توبثلا اهب دصق نيلعاف ءامسأ عراضملا

 . ©")هلوق ىف ( اطحاش) نأ ىلع نيقفتم

 اراد طحاش ودع وأ ةقث ىخأ وأ قيدص نم

 «ةهبشملا ةفصلا مكح همكح نأ ىلع لومحم وهف قافتالا حص نإ : تلق

 .ةهبشم ةفص هيلع قلطأ كلذلف ٠ مدقت امك توبثلا هب دصق هنال

 . "”لعافلا مسا فالخب اهفعضل اهيلع مدقتي ال اهلومعم نأ : عبارلا

 2 هلا [ ف

 . © ىبنجالاو ىببسلا ىف

 . ىنعم وأ اظفل ةفصلا بحاص ريمضب سبلتملا ىببسلاب دارملاو ا

 )١( ديدملا نم وهو - 2يىميمتلا رامح نب دير نب ىدغ وه : هلئاق - .

 طحش : لاقي .« طوحشلا كلذكو .ء دعبلا وهو . طحشلا نم لعاف « طحاش » : ةغللا

 اطحشمو اطوحشو اطحش طحشي ٠ دعب اذإ .
 هلبق تيبب قلعتم رورجمو راج « قيدص نم » : بارعإلا ٠ » «ةقث» هيلع فطع « ىخأ وأ

 لوعفم « اراد » ودعلل ةفص « طحاش ة هليق ام ىلع فطع « ودع وأ » هيلإ فاضم

 لعاف رتتسم ريمض هيفو ءطحاشل .
 هيف دهاشلا : ٠ هلعف ىلع راج هنأ عم قافتالاب ةهبشم ةفص هنإف 6« طحاش .

 نسح : ؤحن اهلعف ىلع ىرجت ال ىتلا ىه .ةهبشملا ةفصلا نإ :لاق نم ىلع در اذهبو
 ش . ىرشخمزلاو ىلع وبأ كلذ لاق نممو ء ديدشو

 . ؟ براض ارمع ديز 7 : لوقت امك « نسح هجولا ديز » : لوقت الف (7)

 « ارمع نسح ديز » : لوقت الف .ىبنجأ ىف لمعت ال وأ « ههجو نسح دير » : لوقنف (7)
 .«ارمع براضو « همالغ براض ديز » : وحن ىبنجألاو ىببسلا ىف لمعي لعافلا مساو

 هذشميإ



 ظ : هلوقب راشأ نينه ىلإو
 هلل كدل روق هاسوبا م | مون

 بجو ةيببس اذ هنوكو بنتجم هيف لمعت ام قبسو

 اريمض نوكي ةهبشملا ةفضلا لومعم نأ : ليهستلا ىف 'ركذ دق : تلق نإف
 ' : ؟9هلوقك "”الصتم ازراب

 . رهفكم حلاك برحلا فو ملّسلا ىف تنأ هقلط هجولا ْنَسَح
 . يبس هيج قلي و

 ىف اهلمع امأو « هيف لمعت ال اهنإف ىنجالا نع ىيبسلاب زرتحا اف :

 اهل ىلا لعاف مسا ل معو :هلوق امأو

 .هلوعفم لعافلا مسا بصني امك ىنعملا ىف ذ اهلعاف بضئت:اهنأ هب ىنعيف

 وهو «قرف امهنيبو اهل 2 ىدعملا لعاف مسا لمعو .لإق فيك .:: تلق نإف
 . فلتخم ًاذإ امهلمعف ؛ لوستلاب هيشم اهلومعمو هب لييخم لاف مسا لومعم أ

 )١( ص ليهستلا 018 |

 . - فيفخلا نم وهو - ءهلئاق مسا ىلع فقأ مل : هلئاق (؟)

 . سباع « رهفكم ١ سوبع ريغ : ىأ « هجولا قلط « هقلط ٠ : ةغللا
 . تقو ىف هنأبو . ءاطعم ميرك هجولا قرشم ملسلا تقو ىف هنأب هبطاخم'حدمي : ىنعملا 1

 - 6 سياع هجولا بطقم لاطبألا ةعراقم دنعو ٠ برحلا
 اهلعاف ىلإ ةهبشملا ةفصلا ةفاضإ نم هيلإ فاضم ؛ هجولا  مدقم ربخن © نسح :٠ بارعإلا

 أدتبم « تنأ ١ اهلعاف ىلإ ةهبشملا ةفصلا ةفاضإ نم هيلإ فاضم ريمضلاو « ناث ربخ «هقلط»

 « برحلا ىفو » لاح فوذحمب قلعتم « ملسلا ىف » عفر لحم ىف حتفلا ىلع ىنبم رخؤم
 6 رهفكم » قباسلا ربخلا ىلع فوطعم « حلاك » هلبق رورجملا:ىلع فوطعم رورجمو راج

 ٠ حلاك ىلع ردقم فطاعب افوطعم نوكي نأ زوجيو « حلاكل ةيظفل اديكأت .نوكي نأ زوجي
 . فوذحم أدتبمل ربخ وأ

 زرابلا رسيمضلا ىف « قلط » ىهو ةهبشملا ةفصلا تلمع ثيح « هقلط » : هيف دهاشلا
 ٠ . لصتملا
 . ٠١86 ص ىدوكملاو . 7/7807 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم



 نأ :ىنعي اذح دق ىذلا ٌدحلا ىلع هلوقب دارملا وهو ةروص دحتم وه : تلق
 . لعافلا مسا ىف كلذ طرش امك دامتعالاب طورشم اهلمع

 : هلوق نع (تيبلا . . . .هيف لمعت ام قبسو ) هلوق رخآ مل :تلق نإف
 . ىدعملا لعاف مسا لمعو

 . عورفلا ةمتت نم كلذ نأل .٠ سكعلا ىغبني ناكو

 . هنع هرخآ كلذلف 7( اهلمع عباوت ) نم اهلومعم طرش نايب : تلق

 .لآ عم رجو بصلاو اهب ٌعَقراف : هلوقو

 ىلعو « ةفرعملا ىف هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع بصنلاو '''ةيلعافلا ىلع عفرلا
 نوك نبيرصبلا ضعب زاجأو « هيبشتلا اضيأ هيف زوجي :ليقو « ةركنلا ىف زييمتلا

 ٠ ةفاضإلا ىلع رجلاو ةيفوك ةعزن ىهو ازييمت اهب نورقملا ىلإ فاضملاو لأب نورقملا
 ش . نالوق ؟عفر وأ بصن نم ىه لهو

 نيبولشلا بهذو « ىليهسلا بهذ هيلإو ٠ عفر نم اهنأ فنصملا مالك رهاظو

 . بوصنملا نم اهنأ ىلإ روفصع نباك انباحصأ رثكأو

 . (لآ نودو) : : هلوقو

 لأب ةنورقم ىببسلا ىف رجلاو بصنلاو عفرلا لمعت ةهبشملا ةفصلا نأ :
 . اهتم ةدرجمو

 : ماسقأ ةثالث ىلإ اهلومعم مسق مث

 .(نا بوم )هوتي راش هيلا لأب فرعم : لوألا

 . ( اًقاضم اهب لّصتا امو) هلوقب دارملا وهو ٠ فاضملا : ىناثلاو

 . لأب اهنع لصفني ملو ةفصلاب لصتا امو : ىأ

 . ةفاضإلاو لأ نم درجملا : ثلاثلاو

 . 00 ا

 مقل 4



 : عاونأ فاضملا نأ ملعا مث

 . فوصوملا ريمض ىلإ فاضم : لوألا

 . هريمض ىلإ ( فاضم ىلإ ) فاضم : ىناثلا

 . لأب فرعملا ىلإ فاضم : ثلاثلاو

 . درجملا ىلإ فاضم : عبارلاو

 . فوصوملا ريمض ىلإ فاضم ىلإ فاضم ريمض ىلإ فاضم .: سماخلاو

 . عامس ىلإ جاتجينو '"ليهشتلا ىف هركذ

 حرش ىف هركذ . ىرخأ ةفص لومعم ريمض ىلإ فاض سداسلاو.

 . لوصوم ىلإ فاضم : عباسلاو

 ظ . هههبشي فوصوم ىلإ فاضم : نماثلاو

 امو فوصوملاو لوصوملا : عاونأ ةئالث لمشي ةفاضإلاو لآ نم درجملاو
 .بيترتلا ىلع اهتلثمأ هذهو اعون رشع دحا ىببسلا اهلومعم عاونأ ةلمجف ءامهاوس

 ”فوصوملا ريمض ىلإ فاضملا لاثمو ( هجولا نسحلا) لآ بوحصم لاثم

 .(هيبأ هجو نسحلا) هريمض ىلإ فاضملا ىلإ فاضملا :لاثمو (ههجو نسحلا)

 . (بأ هجو نسحلا) درجملا ىلإ فاضملا لاثمو

 تررم) فوصوملا ريمض ىلإ فاضم ىلإ فاضم ريم لإ فاضملا لاثمو

 هجولاو هجولا ريمض ىلإ فاضم فلالاف ( هّقنأ ةليمج اهتيراج هجو نسح ةأرماب
 . فوصوملا ريمض ىلإ فاضم ةيراخاو ةيراج ىلإ فاضم

 )١( ليهسل كا ص94؟١ .



 ةنجولا نسح لجرب تررم) ىرخأ ةفص لومعم ريمض ىلإ فاضملا لاثمو

 : "”رعاشلا لوق هدهاشو . ردان بيكرت وهو ( اهلاخ ليمج

 ىبسأ نأ تل امو ُهَحشك ةفيطل لا دّرجتملا ةضبلا ةاتفلا ىنثبس

 : "'هلوق لوصوملا ىلإ فاضملا لاثمو

 )١( ليوطلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقآ مل : هلئاق - .

 ةغللا :٠ :» ءاضيب وأ ءامدأ - داضلا ديدشتو ءابلا حتفب :- © ةضبلا ١ حتفو ميملا مضب ذب « درجتملا

 نيب ام - نيشلا نوكسو فاكلا حتضب « هحشك » . ةيرعلاو درجتلا ىنعمب ميجلاو ءاتلا

 فلخلا نم علضلا ىلإ ةرصاخلا ١ رسألا وهو ىبسلا نم ©« ىبسأ .
 اهنساحمب تكلمت اهنأو «ىرعتملا ةليمج مسجلا ةضب ةاتسف رسأ ىف عقو هنأ فصي : ىنعملا
 ةوقو هتدالحل 2 كلذ هل ثدحي نأ بنحي ناك ام هنأو « هبل ىلع اهنتافمب تلوتساو ء.هبلق

 هرسأ .
 بارعإلا :  هب لوعفم ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف « ىنتبس

 ةاتفلل ةيناث ةفص « ةفيطللا » هيلإ فاضم « درجتملا  ةاتفلل ةفص « ةضبلا » لعاف «ةاتفلا»

 لعاف هنأ ىلع عفرلاب ىوريو « هيلإ فاضم ءاهلاو « رجلا ةياور ىلع هيلإ فاضم هحشك»
 ةليقثلا نم ةففخم « نأ » لعافو لعف « تلخ : ةيفان امو لاحلل واولا «امو» ةفيطللاب

 نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف «ىبسأ» نأشلا ريمض اهمساو
 امو نأو « نأ ربخن عفر لحم ىف ةلمجلاو « رثتسم ريسمض هلعاف بئانو رذعتلا اهروهظ

 لاخ ىلوعفم دسم تدس هيلع تلخد .
 درجتملا ريمضلا ىلإ فاضم حشكلا نإف « هحشك ةفيطللا درجتملا ةضبلا » : هيف دهاشلا

 ةضبلا هيلإ فاضملا .

 "هال هحرش ىف ىنومشألا هركذ : هعضاوم / 7.

 . - طيسبلا نم وهو - قدررفلا : هلئاق ()

 فاقلا رسكب « رايخألا لبق » مامزلاب اهسار تفطع اذإ ةق ةقانلا تجع « اهتجعف ٠ : ةغللا

 :هلصأ « ىبيطلا ١ - ديدشتلاب - ريخ : عمج رايخألاو ١ مهتهجو مهوحن - ءايلا حتفو
 وهو ثايتلالا نم ©« تثأتلا ١ بيط عمج وهو ٠ ةفاضإلا لجأل نونلا تطقس« نيبيطلا

 . ةفعلاب مهفصو نع ةيانك اذهو ٠ رازإ عمج « رزألا » فافتلالاو طالتخالا

 هب لوعفم ةبئاغلا ريمضو لعاف ءاتلاو ضام لعف جاع « ةفطاع ءافلا « اهتجعف ١ : بارعإلا
 -ةحتفلاب بوصنم زييمت « ةلزنم ١ هيلإ فاضم ؛ رايخألا : جاعب قلعتم ناكم فرظ « لبق»
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 ٌررألا هب تّناتلا ام لك ىبيّطلاو ةلزنم رايخألا لبق اهتجعُت

 .( هب نعطي حمر نانس (ديدَح الجر تيآر) فوصوملا ىلإ فاضملا لاثمو
 ل

 ٌررآملا هيلع ْتَّقتلا ام تاريثو ©0هلوق لوصؤملا لاثمو

 ةرسكلا نع ةباين ءايلاب رورجم رايخألا ىلع فوطعم ىبيطلا . ةفطاع واولا ؟ىبيطلاو»- .
 « تثاتلا » هيلإ فاضم لوصوم مسا « ام : هيلإ فاضم « لك » ملاس ركذسم عمج هنأل

 ال ةلمجلاو « ثاتلا لعاف « رزألا ١ ثاتلاب قلعتم « هب ١ ثيناتلل ءاتلاو ضام لعف ثاتلا

 .. لوصوملا ةلص اهل لحم
 وه ىذلا لك ىلإ ةفاضم ةهبشم ةفص ىبيطلاف « تئاتلا ام لك ىبيطلاو : : هيف دهاشلا
 فاضم مسا « ىبيطلا » ىه ىتلا ةهبشملا ةفصلا لومعم نأ : ىأ - لوصوم ىلإ فاضم

 ... هكوصوملا مسالا ىلإ

 . 7١7”ص ىدوكملاو « 7/701 ىنومشألا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم

 - ليوطلا نم وهو - ةعيبر ئبأ نب رمع وه : هلئاق )١(
 م ع ع ١ اهروصخ "قاّقد نادبأ تاليسأ : هردصو

 قيقد عمج - لادلا رسكب « قاقد  ةليوطلا ىهو ةليسأ عمسجج ؛ تاليسأ : ٠

 ريثولاو - ءاثلا رسكو واولا ك0 ووصل
 . زاجعالاو فادرألا تائيطو : انه: هب.دارأآو ٠ ءىطولا شارفلا

 ”«قاقد» هيلإ فاضم « نادبأ » تاليسأ نه .فوذحم ادتبم ربخ « تاليسأ » : بارعإلا

 نأ زوجيو « هيلإ فاضم ءاهلاو لعاف « اهروصخ ١ فوذحم ادتبمل ربح ؤأ « ربخ دعب ربخ

 لوصوم مساء« ام ام ١ ثلاث ربخ « تاريثو ١ ارخؤم أدتبم اهروصخو امدقم اربخ قاقد نوكي

 ثينأتلل ءاثلاو ضام لعف « تفقلا ١ اهلعاف ىلإ ةهبشملا ةغصلا ةفاضإ نم هيلإ فاضم

 «لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو . لعاف ؛« رزآملا » تفتلاب قلعتم ؛هيلع»
 . ىلعب الحم رورجنملا ريمضلا وه دئاعلاو

 نم لوصوملا ىلإ تفيضأ ةهبشم ةفص «تاريثو» نإف « تفتلا ام تاريثو » : هيف دهاشلا
 . اهلعاف ىلإ ةهبشملا ةفصلا ةفاضإ
 . 7/701 ىنومشألا : ةيفلألا-حارش نم هركذ : هعضاوم

 مى"



 : ؟هلوق فوصوملا لاثمو

 ٍرهَدلا ةمزأ ايفكتسم همأ نمل هدعأ لاون امج ًارما روزأ

 : نابيرغ نامسقلا ناذهو

 . (هجو نسحلا ) امهريغ درجملا لاثمو

 لأ عم رجلاو بضنلاو عفرلا ىببسلا ىف لمعت ةفصلا نأ ملعاف اذه ررقت اذإ
 هذهف لومعملا ىف اريدقت رشع دحأ ىلع اهنم لكو . لاوحأ ةتس اهلف لآ نودو

 لآ نم ىلاخلا ىلإ لآ هيف ام ةفاضإ اهنم مزل ام الإ ةزئاج اهلك ةروص نوتسو تس
 ( ههجو نسحلا) عنتميف اهب فرعملا ريمض ىلإ وأ.اهب فرعملا ىلإ ةفاضإ نمو

 >0 . اهوحنو ( هجو نسحلا) و ( بأ هجو نسحلا ) و ( هيبأ هجو نسحلا)و

 هنال ( بألا هجو نسسحلا) و لأب فرعم هنال ( هجولا نسحلا ) وحن روجيو
 ىلإ فاضم ادوج نأل « ( مهدوج رماغلا ءابآلا ميركلا ) و اهب فرعملا ىلإ فاضم

 . ” ليهستلا ىف هركذ « اهب نورقملا ريمض

 )١( ليوطلا نم وهو - هلئاق ىلع فقأ مل : هلئاق - .

 اميظع - ميملا ديدشتو ميجلاب - « امج » : ةغللا ٠ ءاطعلا - نونلا حتفب - « لاون ٠ نمل

 هدصق «همأ ١ هتدش « رهدلا ةمزأ .

 ةفص ©« امج » هب لوعفم « أرما » رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف « روزا » : بارعإلا

 بئاغلا ريمضو رتتسم ريمض لعافلاو ضام لعف « هدعأ » مجب لعاف «لاون» ئرمال

 راجلاو لوصوم مسا نمو رج فرح ماللا « نمل » لاونل ةفص ةلمجلاو « هب لوعفم

 دعأب قلعتم رورجملاو ١ .لوعفم بئاغلا ريمضو رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف مأ « همأ
 هيفو ءمأ ىف رشتسملا ريمضلا نم لاح « ايفكتسم » لوصوملا ةلص اهل لحم ال ةلمجلاو

 هيلإ فاضم « رهدلا » فكتسمل هب لوعفم « ةمزأ » لعاف رتتسم ريمض .

 ةركن « امج » ىه ىتلا ةهبشملا ةفصلا لومعم ءاج ثيح « هدعأ لاون امج » : هيف دهاشلا

 ىه ةهبشملا ةفصلل ةلومعملا ةركنلا هذهو ء ةلمجب ةفوصوم ١ ةلمج ىه اهتفصو « لاون

 «هدعأ)» .

 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم 37/701 .

 . 0١8١ص : ليهستلا (؟)
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 .© اممم ءةفصلا :ىأ اهب ُرَرِجَت الو هلوقب راشأ اذه ىلإو

 . ال لآ نم امس لآ ْعَم
 . ( اهيلاتل ةفاضإ نمو ) لآ نم الخ امسا : ىأ

 ش .امسو زاوجلاب وهف لخي مل امو : هلوقو
 . راوجلاب موسوم وهف اهيلاتل ةفاضإ نمو لآ نم لخي مل امو : ىنعي

 هركذ امك اهب فرعملا رمضمل ةفاضإ نم وأ : لوقي نأ قغبتي ناك : تلق نإف

 . رم امك ردان بيكرت هنأل ١ انه ؟'"(ةكرت) امنإ : تلق

 حيبق ىلإ مسقني وهو « زئاجلا ماسقأ نايبل فنصملا | ضرمتي مل : لوألا

 . طسوتمو نسحو

 ء دحاو ريمض هيف ناك ام . نسحلاو « ريمضلا نع ىرع ام : حيبقلاف

 اذه ريغ ىف هتطسب دقو « هعانتما مدقت ام الإ « ريمضلا هيف رركت ام طسوتملاو
 . "رصتخملا

 ةفصلا لومعم نأ مدقت دقو « ىهسنلا وه امإ مكحلا نم نم هركذ ام : ىناثلا
 تررم) وحن لأ نم تلخو هترشاب نإ ةفاضإلاب رج هيف اهلمعو اريمض نوكي

 شيرق) وحن ةلوصفملاف لاب تنرُق وأ تلصُف نإ بصنو (هليمج هجولا نسح لجرب
 . (اهومهماركو ةيرذ سانلا ءابخي

 . (هليمجلا هجولا نسحلا ديز) وحن .لآب ةنورقملاو

 )١( ىأ :

 ركل ىفو ج ءاب (؟) (2

 ىنومشألا عجار (؟) ”7/7



 بجعتلا

 اذه ىف ركذي ام ريغ ةريثك ظافلأب هيلع لديو «ةيزملا رهاظ لعف ماظعتسا

 مل اهنوكل « وحنلا ىف اهل بوبي مل « ( هرد هلل) و ( هللا ناحبس ) وحن بابلا
 . ةنيرقب لب عضولاب هيلع لدت

 : هلوقب لوألا ىلإ راشأ دقو « لعفأو لعفأ : هظافلأ نم هل بوبملاو

 ابعت ام دعب قطنا لعاب
 . كبجعت لاح ىف وأ بجعتلا ءاشنإل ٠ ام دعب لعفأ نزوب قطنا : ىأ

 | . لاح وأ هل لوعفم ( ابجعت) هلوقف

 ابب رورجم لبق لعفأب ئج وأ : هلوقب ىناثلا ىلإ راشأو

 . رجلا ءابب رورجم مسا لبق لعفأ نزوب ئج وأ : ىنعي

 هئبصنا لعفأ ولتو : لاق مث
 نأ نييفوكلا نم هقفاو نمو ءارفلا معزو « هب لوعفم هنأ نييرصبلا بهذم

 . «بالا ميرك ديز) وحن ىف بصنلا دح ىلع هبصن

 نوكي نأ « لعفأ ام دعب بوصنملاو لعفأ دعب رورجملا طرش : تلق نإف

 . كلذ ىلع هبني ملو « ةدئافلا هب لصحتل اصتخم

 . هيلإ داشرإ ىتآلا هليثمت ىف : تلق

 انيلْلَتخ ىَقوأ امك : هلوقب ىلوألا ةغيصلا لثم مث
 :ليق « أدتبم . اهيلع ريمضلا دوعل مسا امف ( اًديز نسحأ ام) ريظن وهو

 وهو « بارعإلا نم اهل عضوم ال اهنأ : ىئاسكلا نع ىور دقو « فالخ الب

 . ذاش فالخ

 هيوبيس بهذم . فالخ اهانعم ىفف ٠ أدتبم اهنأو اهتيمسا توبث دعبو
 نأل حيحصلا ؤهو « اهربخ اهدعب لعفلاو « ةركن مات مسا اهنأ نييرصبلا روهمجو



 ببسو « ىلج اهكاردإ ةيزم وذ هنم بجسنمللا نأب مالعإلا بجعتملا دصق

 ريغ ةركنب حتتفت نأ كلذ نع اهب ربعملا ةلمجلا تقحتساف ٠ ىفخ اهب صاصتخالا

 . ماهفإب ولتم ماهبإ كلذب لصحيل . ةصتخم

 ؟ اهل غوسم ال ةركن ىهو امب ءادتبالا غاس فيك : تلق نإف

 . ""تاغوسملا نم ليهستلا ىف هركذ دقو « ماهبإلا دصق اهغوس : تلق

 مهلوقك وهف . انسح هلعج : ىأ . اديز نسحأ ميظع ءىش : ىنعملاو

 .٠ رظن هيفو « ىهتنا .٠ (0(بان اذ رهأ رشو كب ءاج ءىش)

 ربخلاو اهتلص لعفلاو ةلوصوم اهنأ ىلإ نييفوكلا نم ةفئاطو شفخالا بهذو

 . ميظع ءىش ادير نسحأ ىذلا : هريذقت فذحلا مزال فوذحم

 : نيهجو نم رئاظنلا ةفلاخم مزلتسي هنأب درو

 . ماهبإلا مدقي ")(نأ) اماهبإو

 نباو ءارفلا بهذو 6 هلسم دس ءىش نود ربخلا فذح مرتلا : ىناشلاو

 باحصأ اما» وحن ءامسألا الإ هيلي ال بجعتلاب بوشملا ماهفتسالا نأب هدرو
 ىنعم اهيف ناك ول اهنأيو « لاعفألاب ةصوصخمم اهيلإ راشملا . امو (؛)4 ةتميملا

 . ىأ اهفلخي نأ راحل « ماهفتسالا

 )١( ص ليهستلا ١7١ .
 .هلياخمو رشلا تارامأ روهظ ىف برضي لثم وهو « ريرهلا ىلع هلمح اذإ هرهأ :لاقي )١(

 ١ ش . جا ا (959

 . ةعقاولا ةروس نم 4 ةيآلا نم (5)



 الف اهيلع ليلد ال ةدايز ماهفتسالاو هيلع عمجم هلعفأ امب بجعتلا دصق نأبو

 . اهيلإ تفتلي

 .٠ رظن لوألا ىفو : تلق

 . ىتأيسو -مسا لعفأ نأ نييفوكلا بهذم نأل

 اهتفص لعفأو « ةفوصوم ةركذ اهنأ ىلإ هلاوقأ دحأ ىف شفخألا بهذو

 .فوذحم ربخلاو

 . مدقت دقو «ةلوصوم اهنأ : هلاوقأ ىناثو

 . هيوبيس لوقك : اهئلاثو

 . امهب قدصأو : هلوقب ةيناثلا ةغيصلا لثم مث

 . « ديزب نسحأ » ريظن وهو

 دنسم وهو نسح اذ راص : ىأ ديز نسحأ «ديزب نسحأ) ىنعمف «ريخملا هاتعمو

 هللاب ئفكو ... إ> وحن ىف اهلثم لعافلا عم ةدئازلا ءابلاو ءهدعب رورجملا ىلإ
 . . 9 « 29 اديهش

 ادنسم بطاخملا نم بجعتلا ءاعدتساب رمأ هنأ ىلإ هقفاو نمو ءارفلا بهذو

 نأ ىلإ ناسيك نبا بهذو 2 فورخ نباو ىرشخمزلا هنسحتساو ل هريمض ىلإ

 كلذلو «هب مد : ىأ . ديزي نسحأ نسح اي : ليق هنأك نسحلا ريمض بطاخملا

 نيذه ىلعو «نسح وهو ةحلط نبا لاق «٠ لاح لك ىلع ادرفم ريمضلا ناك

 هدنع ةزمهلاف ةقيقح ةققح ارمأ لعفأ لعج نم نأل « . لوعفملا عم ةدئاز ءابلاف نيلوقلا

 . ةيدعتلل

 ةروريصلل ةزمهلاو « ةدئاز ال ةيدعتلل ءابلا نوكت نأ نيرخأتملا ضعب زاجأو

 .٠ نيلوقلا ىلع صخشلل وأ )ببسلل رمأ وهو )2 ةيدعتلل ال

 )١( حتفلا ةروس نم 74 ةيآلا نم .

 )( وه نسحلا « ديزب نسحأ » :انلوقف بجعتلل ببس وهف لعفأ ىف دوجوملا ثدحلل : ىأ



 . هريغ ىلع دري امم هتمالسل « نييرصبلا روهمج هيلإ بهذ ام جيحصلاو

 : هجوأ ةعبرأب ءارغلا لوق فنصملا درو

 رمآلا نوكي ال امك ابججعتسم هب قطانلا نكي مل ارمأ ناك ول هنأ : اهدحأ

 . ابجعتم هنوك ىف فالخ الو « افلاح هوحنو فلحلاب

 . هريمض زاربإ مزل ارمأ ناك .وم:هنأ : ىناثلا

 ىف بطاخملا ريمض هلي مل بطاخملا ريمض ىلإ ادنسم اك ول هنأ : ثلاثلا
 . 22 كب نسحأ ١ وحن

 . نباو مقال بجو ام لالعإلا نم هل بجول ارمأ ناك ول : عبارلا

 ةلوهسلاك اثنؤم الإ نوكي ال ام رداصملا نم نأب ناسيك نبا لوق درو

 ىلهسأ . هب بجنأو هب لهسأ ىف ليقل «٠ همهوت ام ىلع رمآلا ناك ولف «ةباجنلاو

 . هركذ عضوم "''(اذه) سيلو « هب در اممع بيجأ دقو «ىبجنأو هب

 نأ هنم بجعنملا ناك اذإ الإ . نيقيرفلا دنع.ةمرال لعفأ دعت 'ءابلا :لوالا

 :29 رغاشلا لوقك اهتلصو

 ظ 7 .ب()

 ىبس نم لَو ىبنلا مهاطعأ نيذلا مهبولق ةفلؤملا نم وهو ٠ سفدرم نب سابع وه : هلئاق (؟)
 . - ليوطلا نم وهو :- لبإلا نم نينح
 اومدقت نيملسملا َىِبَن لاقو : هردصو

 بجعت مث ٠ مهتيراحمو مهئادعأ ىلإ مدقتلاب مهرمأ دق دو هللا لوسر نأ ركذي : ىنعملا
 . هئادعأ ىلع ىلص لوسرلا راصتنال مهتبحم ةدش نم

 رمأ لعف « اومدقت » هيلإ فاضم « نيملسملا ١ لعاف « ىبن ١ ضام لعف « لاق :  بارعإلا

 ةروص ىلع ءاج ضام لعف « ببحأو : لوقلا لوقم بصن لحم ىف ةلمجلاو هلعافو
 هيلع تلخد امو ةيردصم « نأ ١ ببحأب قلعتم رورجمو راج « انيلإ ١ بجتعت لعف ءرمألا
 : مالكلا لصأو ٠ بجعتلا لعف لعاف وهو « ةردقم ةدئاز ءابب رورجسم ردصم ليوأت ىف

 - . امدقملا كنوكب انيلإ ببحأو
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 امدقُملا نوكت نأ انيلإ ببَحأو

 ةبحاصملا ءابلا فذح ىلإ رعاش رطضا ول :ليهستلا حرش ىف لاق : ىناثلا
 . بصنلا مزلي ءارفلا لوق ىلعو « عفري نأ همزل نأ ريغ

 : هلوقو

 ّحصَي هانعم فذحلا َدْنع ناك نإ حبتسا َتْبَجَعَت هم ام فالحو

 دعب ءابلاب رورجملاو لعفأ ام دعب بوصنملا مسالا فذح روجي هنأ : ىنعي

 . "”هنع هللا ىضر ىلع لوق لعفأ ام دعب هفذح لاثمف لعفأ

 امركأو فعأ ام « (ريخ ةعيبر هلضفب ءازجلاو اع هللا ىزج

 ىلع اموزل لخدت ىتلا ةدئازلا ءابلا فذح ثيح « نوكت نأ انيلإ ببحأ » : هيف دهاشلا -

 . ةيردصملا نأب لوؤم مسأ وهو بجعتلا لعف لعاف

 ىطويسلاو 7/١١9 ليقع نبا .« 7/555 ىنومشالا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . مظانلا نباو « ٠١ 8ص ىدوكملاو « 88ص

 . - ليوطلا نم وهو - نيفص
 ايندلا نع مهتفع ةدش نم بجعت ©« فعأ ام » هناسحإب « هلضفب » افاك « ىزج » : ةغللا

 لاحلل واولا « ءازحجلاو ١» ىزجب قلعتم « انع » هلعافو ضام لعف « هللا ىزج » : بارعإلا

 لضفو أآدتبملا ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «هلضفب  ةمضلاب عوفرم أدتبم ءازحلا

 «ةعيبر ١ لاح بصن لحم ىف ربخلاو أدتبملا ةلمجو هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو فاضم

 لعف فعأو « ادتبم ةيبجعت ام ©« فعأ ام » ىزجل ناث لوعفم « اريخ » ىزحل لوأ لوعفم

 فعأ ىلع فطع «امركأو » أدتبملا ربخ ةلمجلاو ام ىلع دوعي هلعافو بجعتلل ضام

 : ىأ هب ملعلل فوذحم - هنم بجعتملا وهو - بجعتلا لعف لوعفمو ٠ قالطؤلل فلألاو

 . اهمركأو اهفعأ ام
 رق م : لعف لوعفم ب هيلع لدت ةنيرق مايقل .٠ بجعتلا لعف لوعفم فذح ثيح « امركأو فعأ ام » : هيف دهاشلا
 . مهمركأو مهفعأ ام : لصألاو

 ىطويسلاو « 7/79 ماشه نباو ء« 314 ىنومشالا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . مظانلا نباو « ١٠ص ىدوكملاو 87ص
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 . مهمركأو مهفعأ ام : ىأ

 مهب ىأ - ”١ «22(44) ... رصبأو مهب عمسأ»: ىلاعق:هلوق لعفأ دعب هلاثمو

 افالخ ةلضفلا ةروص هاسك زجل هموزل نأل « العاف هنوك عم فذح امنإو -

 . ىسرافلل

 . هيفا تفلح نيح لعفلا ىف تا هتكلو فلحي ل نأ ىلإ موق بهذو

 : نيهجوب درو

 . عمجلاو ةينثتلا ىف ذئتيح هزاربإ موزل : امهدحأ

 . ©9( انب مركأ ) نم انك راتتسالا لبقي ال ام رئامضلا نم نأ : رخآلاو

 اهرورجم عم الإ لعفأ دعب ءابلا فذحت الو :ةيسفاكلا حرش ىف لاق

 مهب عمسَأط : ىلاعت هلوقك روكذملا لعافلا هعم رخآب اقوببسم لعفأ نوك طرشب
 ْ ..© 4# 22 . .. رصبأو

 . ”رعاشلا هلوقك (درفم لعفأ دعب اهرورجسمو ءابلا فذحت دقو

 )١( ميرم ةروس نم 14 ةيآلا نم .

 . ( انمركأ !١ ىفو ج ءاب(؟)

 . ميرم ةروص نم 4 ةيآلا نم (1)

 نم وهو - كولعص فصو ىف - كيلاعصلا ةورعب فورعملا - درولا نب ةورع وه : هلئاق (4)
 .- ليوطلا .

 توملا « ةينملا ١ « تيبسلا اذه لبق فاصوأب فصو كولعضل ةراشإ <« كلذف :٠ ةغللا

 . هقحأ امو هردجأ ام , «ردجأ» . لوعفم ىنعمب ليعف وهف ء ادومحم ؛«اديمح)

 لل هومحم هفداص توملا فداص اذإ - ةروكذملا تاغفصلاب فوصوملا كولعصلا اذه ىنعملا
 ىنغلاب هقحأ امف ىنغتساو شاسع نإو ٠ ةفع نم هيلع ناك

 طرشلا لعف عراضم لعف « قلي » ةيطرش © نإ » ادتبم ةراشإ مسا « كلذف » : بارعإلا
 -ءريمض هييفو .طرشلا باوج عراضم لعف «اهقلي» لوعفم ؛ةينملا» رتتسم ريصض هلعافو

 م4



 ردجاف موي ِنْغَتسي نإو اديمح اهّقلي ةينملا قلي نإ كلذف

 ْ : هلوق ىف هنم ابجعتم مسالا ىلع قلطأ فيك : تلق نإف

 حبتسا تّبجعت ُهْنم ام فذحو

 ْ . 20( هفن ال ) هلعف وه اغإ هنم بجعتملاو

 . هماقم هيلإ فاضملا ماقأو فاضملا فذح هنأب حراشلا باجأ دق : تلق

 . حضي هانعم فلحلا دنع ناك ْنإ : هلوقو

 . )(هب) لعفأو لعفأ ام دعب هنم بجعتملا فذح ةحابتسا ىف طرش

 هب ملعلل فذحلا دنع احضاو دارا نوكي نآب طورشم هفذح راوج نأ

 افلا مدع فل زجي ل يلع لي ال الوجس ذاك ول

 امتح مكحب فّرصت ْعْنَم امِزل اًمدق ِنيَلعفلا الك ىفو : هلوق

 . ىهتنا بجعتلا ىلعف فرصت مدع ىف فالخ ال : ليهستلا حرش ىف لاف

 . ( اديز نسحي ام ) : لوقتف لعفأ ام عراضمب نايتإلا ماشه نبا زاجأ دقو

 « اديمح : أدتبملا ربخ عفر لحم ىف هباوجو طرشلا ةلمجو لوعفم اهو .لعاف رتتنسم -
 هلعافو طرشلا لعف عراضم لعف « نغتسي ١ ةيطرش « نإو » هيف رتتسملا قلي لعاف نم لاح

 لعف ردجأو طرشلاب باوجلا طبرل ءافلا « ردجاف » نغتسيب قلعتم « اموي » رتتسم ريمض
 ش . هب ردجأ : ىأ « ءابلاو هلعاف فذح دقو « رمألا ةروص ىلع ءاج ضام

 ريغ نم رجلا فرح عم ردجأ لعاف وهو هنم بجعتملا فذح ثيح « ردجأف » :.هيف دهاشلا

 هباشملا اهلومعم روكذم ىرخأ ىلع ةفوطعم اهلومعم فوذحملا بجعتلا ةغيص نوكت نأ
 . فوذحملل

 نباو « 7/1٠١ ماشه نباو « 7/5706 ىنومشالا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 ْ . مظانلا نباو « 5/١١6 ليقع

 . ؟« هفصو ال » ب ىفو ج «ءا(١)

 .ج وب (0



 . هحارطا بجوف عمسي ملو سايق وهو

 ؟ لعفأ نم ارمأ لعفأ اولعج الهف : تلق نإف

 «لقنلل لعفأ ام ىفو «ةروريصلل لعفا ةزمهلا نوك كلذ نم عناملا : تلق
 . روهمجلا بهذم ىلع عيرفت اذه

 . بجعتلا ىتغيص ةيلعفب تيبلا اذه ىف.فنضصملا حرص : تلق

 بهذو « هتيلعف ىلإ ىئاسكلاو نويرصبلا بهذ . فالح هيفف.هلعفأ ام امأو

 . نيلوق هل لعلف ٠ مهضعب هنثتسي ملو هتيمسا ىلإ نويفوكلا

 نم سيلو « هب لوعفملا هبصنلو ٠ حتفلا ىلع هئانبل .. لعف هنأ حيحصلاو
 ىلإ ىنرقفأ ام ) وحن ةياقولا نون ملكت لا ءاي عم هموزللو ٠ هبصنت ىتلا ءامسألا
 . فئصملا كلذ ركذ ( هللا وفع

 اهولعجي ملو « نونلا هذه فذح برعلا نع نويفوكلا ىكح دق : تلق
 .هنيع ةخصبو « هريغصتبو ٠ هفرصت مدعب ةيمسالا ىلع اولدتساو « ةمزال

 هريغصت نأبو « ةدحاو ةقيرط مزل هنأل ؟ هفرصت عانتما نب : بيجأو

 نبا مالك ىفو « هتيلعف ىف فالخ ال : هريغو فصلا لاق“. لعفا امأو
 هنال ثنؤي الو عمجي الو ىنثي ال نسحأو : لاق « هتيمسا ىلع لدي ام ١ ىرابنألا

 . ىهتنا ءمسا

 . لعفأ ةيمساب نيلئاقلا دنع ؛ (ذيز نسحأ ام » بارعإ ام : تلق نإف

 ىلع ؟ديز فرظأ ام « (ديز فرظأ ام » ىف لصألا نأ ءارفلا لقن : تلق
 ديز بصتناو « ام » ريمض ىلإ اهودئسأو ديز نم ةغيصلا اولقن مئ ماهفتسالا

 نع ربخ وهو بارعإ ةحتف لعفأ ىف ةحتفلاو ؛ ماهفتسالاو ربخلا نيب اًقرف فرظلاب

 ةقيقحلا ىف وه ذإ « ام » وه ىذلا أدتبملا فالخ هنوكل . بصتا امنإو ء« ام »
 ش . ديز نع ربخ



 ىنعم نمضم هنأل .ء امسا ناك نإو ىنبم لعفأ نأ نييفوكلا ضعب معزو

 . فرحلل نوكي نأ هلصأو بجعتلا

 افتنا ىذ ريغ مت لضَق لباق اّرص ثالث ىذ نم امهفصو : هلوقو
 العُق ليبس كلاس ريغو ًالهشأ ىهاضي فصو ىذ ريغو

 ىهو « اسايق بجسعتلا العف هنم غاصي ام طورش ىلع ناتبلا ناذه لمتشا

 : ةينامث

 نم اطخ رهظ كلذبو « هريغ نم ناغاضي الف . العف نوكي نأ : لوألا
 . هرمحأ ام - رامحلا نمو « هبلكأ ام - بلكلا نم : لوقي

- 
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 . قيقح :ىأ . نمق نم هوقتشا « هب نمفأ ١ : مهلوق كلذ نم ذشو

 وهو « لزخلا ىف اهفخأ ام ىنعمب ؛ اهعّرْذأ ام ١ : مهلوق هنم فنصملا ركذو

 . لعف هنم عمسي ملو لاق « عاَرَذ ةأرما : مهلوق نم

 عارذ ىهف « لْرَغلا ىف اهادي تفحخ ؛ ٌةأرملا تَعِرُه » "”عاطقلا نبا ىكحو

 . ذاشب سيل اذه ىلعف

 . طرشلا اذه ىلع انه مظانلا صني ملف : تلق نإف

 . ( ثالث ىذ نم ) هلوق نم موهفم وه : تلق

 . هب ملعلل فوصوملا فذحف )0 ثالث ىذ لبق نم : ريدقتلا نأل )

 لاق .عاطقلا نباب فورعملا دمحم نب دمحأ نب نيسحلا نب هللا دبع نب رفعج نب ىلع وه )١(

 «ىلقصلا ركب ىبأ ىلع أرق ٠ بدلا نونفو ةيبرعلا ملع ىف رصمب هتقو مامإ ناك : توقاي
 . ىرهوجلل حاحصلا هنع ىورو

 ىف دلو « كلذ ريغو ةيلقص خيرات « حاحصلا ىشاوح « ءامسألا ةينبأ : هتافلؤم نمو
 :ليقو ةرشع نسمخ ةنس رفص ىف تامو « ةئامعبرأو نيثالثو ثالث ةنس رفص نم رشاعلا

 . ىعفاشلا مامإلا حيرض برقب نفدو « ةئامسمخو ةرشع عبرأ

 .ج ا( ب(؟')

 مو



 ىعابرلا نم ناغاصي الف ٠ ظفللا ىثالث هب ىنعنو . ايثالث نوكي نأ : ىناثلا

 . ءىش هنم شي ملو ٠ جرحد وحن قافتاب درجملا

 . بهاذم هيفف لعفأ ناك نإف ديزملا ىثالثلا امأو

 : لاق ء« فنصملا رايتخنا وهو « اقلطم اسايق هنم امهغوص زراوج : اهدحأ

 1 ٠ . هباحصأ نم نيققحملاو هيوبيس بهذم وهو
 ىنراملاو شفخالا بهذم وهو ظفحيف ءىش ذشي نأ الإ هعنم : ىناثلاو

 . مهقفاو نمو ىسرافلاو جارسلا نباو دربملاو

 هريغل تناك نإو « زجي مل لقنلل هتزمه تناك نإف ٠ . ليضفتلا : : ثلاثلاو

 وه هيوبيس بهذم نأ رهاظلاو « هيوبيس ىلإ هبسنو روفصع نبا هححصو « راج
 « تلوانت ىنعمب توطع : لاقي . لقنلل هيف ةزمهلاو ىطعأب هليشمتل « لوألا
 مدعب طورشم هزاجأ نم دنع كلذ ىلع سايقلاو : تلق ٠ تلوان ىنعمب تيطعأو

 لباق ريغ هنإف . كله ىنعمب ىدوأ وحن زجي مل عناض دجو نإف « رخآ عنام
 ام لب هبوجأ ام لاقي الف « هلعف لعفأ امب هنع اونغتسا مهنإف باجأ وحن « لضافتلل
 . ةيوبيس هركذ «هباوج دوجأ

 قرشا امو « دتسشا نم هدشأ ام هنم ظافلا هنم ذش دقنف لعفأ ريغ ثاك إب

 . رصتخا نم ه هرصخأ امو « لاتحا نم هلوخأ امو « قاتشا نم

 . لوعفملل ىنبمو ديزم: هنأل ؟ناقوذش هيفو

 توبغل « مهرثكال افالخ « هايحأ امو ءاهشأ امو « هرقفأ ام : ذاشلا نم سيلو .
 . ىيحتسا ىنعمب ىبحو ٠ ىهتشا ىنعمب ىهشو « رقتفا ىنعمبَرَفَفو رق

 . هريغل رهظ ام هيلع ىفخ نم لوق ىف .ةجح الو
 هناك ٠ هاركتسا ىلع ديزم لعف لك ىف بجعتلا راجأ هنأ شفخالا نع لقنو

 . هلصأ ىعار
 سئبو معنك فرصا ريغ نم ناغاصي الف « افرصتم نوكي نأ : كلاثلا

 .«هيسعأ »وك هاسعأ ام ١ : مهلوق كلذ نم ذشو

 ملك



 .رذيو عدي وحن '"”(نم) ازارتحا فرصتلا لماك : لاقي نأ ىغبني : تلق نإف

 . فرصتلا لماك ىلع لومحم وهف فرصتملا قلطأ اذإ : تلق

 وحن كلذ لبقي ال لعف نم ناغاصي الف ٠ لضافتلل الباق نوكي نأ : عبارلا
 . ضعب ىلع هيلعاف ضعبل هيف ةيزم ال هنأل « ثدحو ىنفو تام

 راجأ نمل افالخ ةصقانلا لاعفألا نم ناغاصي الف « امات نوكي نأ : سماخلا

 .ةصقانلا ناك نم امهغوص

 ملك اموزل هيفن دوصقم لعف نم ناغاصي الف - اتيثم نوكي نأ : سداسلا

 ٠ . اذك جعي ملك اراوج وأ جعَي

 الإ لمعتسي مل « عفتنا ىنعمب جيعي جاع نأ : ىنعي : ليهستلا حرش ىف لاق

 . ايفنمو اتبثم لمعتسا لام ىنعمب جوعي جاعو ايفنم

 ىلع وبأ هدشنأ اميف اتبثم درو هنإف « ىفنلاب لوالا صاصتخا ىف عزونو
 : 9ىبارعألا نبا نع ىيحي نب دمحأ اندشنأ : لاق هرداون ىف ىلاقلا

 )١( نع )أ ىفو ءج . ب (.

 - . لئاق ىلإ هزعي ملو - ىبارعألا نبا نع ىيحي نب دمحأ هدشنأ : ىنيعلا لاق : هلئاق (1)

 - ليوطلا نم وهو
 تبرش : لاقي ٠ عفتنأ : ىأ « جيعأ » ةذاذلو اذل هذلآ ءىشلا تذذل نم « هذلآ » : ةغللا

 ال ىتلا ملكلا نم جيعنو : كلام نبا لاقو ء هب تعفتنا ام : ىأ « هب تجع امف ءاود

 .ىفنلا ىف الإ لمعتست .

 «ائيش» ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو ملب موزجم لعف «رأ» ىفن فرح «مل» : بارعإلا

 لعف نم ةلمج « هذلأ » هيلإ فاضم « ىليل » ةيفرظلا ىلع بوصنم « دعب » هب لوعفم

 رآ ملو : ائيش هلوق ىلع فطع « ارظنم الو  ءىشل ةغفص بصن لحم ىف لوعفمو لعافو
 .ىورأ ىلع فطع « جيعأف » ارظنل ةفص بصن لحم ىف ةلمج « هب ىورأ » ارظنم

 نأ ؟هنم ةينامث بجعتلا المف هنم عاصي ام طورش نأ ملع هنأ كلذو « جيعاف » : هيف دهاشلا

 جعي ملك اًراوج وأ جعي ملك ء اموزل هيفن دوصقم لعف نم ناغاصي الف « اتبثم نوكي

 لمعتسا لام ىنصمب جيم جاع ءايفنم الإ لمعتسي مل ءعفتنا :ىنعمب جيعي جاع نأ هانعم

 .ليهستلا حرش ىف امك ايفنمو اتبثم



 جيعاف هب ىورأ (رظنم الو هّذلأ ىليل دعب اًئيش َرأ ملو
 لهش نم ناغاصي الف « ءالعف لعفأب هلعاف نع اربعم نوكي الآ : عباسلا

 . ىناثلاك بويعلا نم وأ . لوألاك نساحملا نم نوكي نأ نيب قرف الو .ءلوحو

 . اضحم ايئالث نوكي نأ هنم ناغاصي ام قح نأ روهمجلا دنع عنملا ةلعو

 . لّعفأ ىلع نوكي نأ عونلا اذه ىف لعفلا لصأو

 مل : لاقي نأ وهو « هنم لهسأ رخآ ليلعت ىدنعو : ليسهستلا حرش ىف لاق

 سبتلي الثل « ليضفتلا لعفأ هنم نبي مل لعفأ ىلع عونلا اذه نم فصرولا ءانب ناك
 . بجعتلا لعف غوص عنتما ليضفتلا لعفأ غوص عنتما املف « رخآلاب امهدحأ

 . ةريثك رومأ ىف ادحاو ىرجم امهنايرجو ىنعمو انزو امهيواستل

 . نّيعتم هناحجرو نّيب رابتعالا :اذهو : لاق

 (هجوهأ ام)لو (هنعرأ ام) و (هّقَمَحا ام) :مهلوق عون | اذه نم ذشو
 هنمو « ةموصخلا رسع ناك اذإ دل نم هدلأ امو .هقمحأ ام : ىنعمب ٠ (هكونأ ام)و
 . ثينأتلا ىف ءالعفو « ريكذتلا ىف لعفا ىلع هذه لك نم فصولا

 .اذإ لعْفأ لعف نم امهغص نأ هرهاظ ىضتقي ٠ ليهستلاو ةيفاكلا ىف همالكو

 . "27سيقم ارسع وأ الهج مهف

 بجعتت تنأو ( (ديز برضأ ام ) لوقت الف لوعفملل اينبم نوكي الأ : نماثلا
 . ©9(هي) .عقاولا برضلا نم

 ثيح روكذملا تيبلا ىف اتبثم هدوروب . ىفنلاب لوألا .ىنعملا صاصتخا ىف يول نكلو -
 1 هامل . جيعأف :لاق

 +351 ليهستلا.(١)

 1 .. اج 010(؟)



 دارطاب مكح كلذلف . فنصملا بهذ هيلإو ٠ سبللا فوخ موق دنع هتلعو
 نم (هئجأ ام ) و لغش نم (هلغشأ ام) : مهلوقك سبللا نمأ دنع هنم امهغوص

 . ىهز نم (هاهزأ)و « لو نم (هعلوأ ام ) و َنَج

 . بجعتلا ىف هنم رثكأ ليضفتلا لعفأ ىف لامعتسالا اذهو : فنصملا لاق

 ةزمه لوخد لبق نوكي نأ دب ال هنم بجعتملا لعفلا نأ : موق دنع هتلعو

 بهذ هيلإو . لوعفم َلْعف نوكي ال (دبأ َلعَفو « اليوحت وأ الصأ َلعَف ىلع لقنلا
 . اذاش كلذ نم درو ام لعج كلذلف ؛روفصع نبا

 لعف ىنعم ىف لعاف لعف نم هيف بجعتم هنأ ىلع لوأتي نأ ىغبنيو : لاق
 . هب قطني مل لوعفم

 نم غوصملاب هنع ىنغتسي الآ وهو « انه هركذي مل عسات طرش ىقب : تلق
 رثكأ ام) مهلوقب ءانغتسا « هلّيقأ ام نولوقي ال مهنإف « ةلئاقلا نم لاق وحن هريغ

 صن « تعدو اولوقي ملو تكرت : اولاق امك « اذك ةعاس ىف همونأ امو هتلئاق

 ٍلعف نع لعف بجعتلا ىف ىنغيو :لاقف ليهستلا ىف ركذ دقو ( هيوبيس كلذ ىلع

 .هحرش ىف ©0(كلذ) ركذو ""'هريغ ىف ىنغي امك « طورشلل فوتسم
 « ةلئاقلا نم (لاق) و ( ماق ) ىَدض (سلج) و (دعّق)و (ركس) كلذ نم

 . روفصع نبا ةعبسلا ركذ نممو (مان) و (بضغ) و (ماق) هريغ دازو

 . همونأ ام ىكح هيوبيس نأل « حيحص ريغ اهيف (مان) دعو.

 ءاليوحت وأ الصأ لعَف ىلع نوكي نأ هطورش ىف مهضعب ركذ دق : تلق نإف
 طورش ةثالث هذهف « امئاد نوكي نأ مهضعب ركذو "اعقاو نوكي نأ مهضعب ركذو

 . مظانلا اهركذي مل

 )١( 777”ص ليهستلا .
 .جءأ(؟9)

 . لبقتسم ريغ : ىأ (7)
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 . ريثك هيلإ بهذ دقف لعف ىلع هنوك طارتشا امأ : تلق

 ليوحت ىلإ ناجاتحت الو لعفو لعف نم ناينبت بجعتلا ىتغيص نأ حيحصلاو
 لعفو لعف نم ىنبت ىهو :لاق « هيوبيس مالك رهاظو « فنصملا رايتخا اذهو

 نوكي ام نسحأ ام روجي لب ٠ حيحصب سيلف ماودلاو ُمقاولا طارستشا .امأو
 مئادب سيلو 2 قربلا عمل دشأ امو 2 عقاوب سيلو « لفطلا اذه

 : هلوقو

 امِدَم طورشلا ضعبام فّلخي امههْبش وأ دَّشأ وا ةدلشأو

 بجي ابلاب هرج لعفأ دعبو بصتني دعب مداعلا ردصمو

 زجي مل ةروكذملا طورشلا ضعب مدع لعف نم بجعتلا دصق دصق اذإ هنأ : ىنعي

 عمج امب امهغوصب هنم بجعتلا ىلإ لصوتي لب «اهنم بجنعتلا ىتغيص غوص

 بجعتملا مسا ىلإ افاضم لعفأ دعب عابلاب رجيو ,لعفأ ام دعب بصنيف هنم بجحتل

 هجارختساب ددشأو هجارختسا دشأ ام. هوحنو جرختسا نم بجيسعتلا ىف لاقيف هنم

 . هتومب عجفأو هتوم عجفأ ام تام ©"7وحن) نمو

 : هيبنث
02 

 مل اذإ روهشم ردصم ىذ غوصم تبثم فرصتم لك ىف حصي لمعلا اذه

 . طورشلا ةيقب فوتسي
 ناك نإو « هل ردصم ال هنأل . لمعلا اذه هيف نكي مل فرضتم ريغ ناك نإف

 ىردصم فرحل ةلص هب ىتؤي نأب الإ « هيف كلذ حصي مل لوعفملل اينبم وأ ايفنم
 امو ٠ لعفي الاب برقاو « لعفي الآ برقأ ام : لاقييف ؛ هنم بجعتملل ام ىلعت

 برض امب ددشأو برض ام دشأ

 . لرعقلل يبا مف ظفلو ىغنلا ظفل ىقيل كلذ لف ا

.1)١( 



 عرسأ ام وحن حيرصلا ردصملا هؤاليإ زاج سبللا نمأ ولو : حراشلا لاق

 ام وحن اضيأ امل ةلص لعجي نأ مكحلاف روهشم ردصم لعفلل نكي مل نإف
 . رشلا ديز رذي ام رثكأ.

 25 هلوقو

 ل و ل

 أ هنم ىذلا ىَلَع سقت هالو ركذ ام ٍريغل مكحا رودنلابو
 طورشلا فوتسي مل امم بجعتلا لعف ءانب درو دق هنأ ىلإ تيبلا اذهب ةراشإلا

 . كلذ نم ذش ام نايب مدقت دقو «ساقي الو ظفحيف» ذوذشلا هجو ١ ىلع

 امزلا هب هلصوو هلومعم امدقي نل بابلا اذه ٌلْعفو : هلوقو

 حراشلا هعبتو « رورجمو راجو فرظ ريغب امهنيب لصفلا عنم ىف الو «بجعتلا
 . ىدانملاو .لاحلاك : لاق « رورجملاو فرظلا ريغ نع فالخلا سفن ىف

 . فالخ لاحلا ىف لب امعز امك سيلو
 درو دقو ''”لاحلاب لصفلا نييفوكلا نم ماشهو نييرصبلا نم ىمرجلا رزاجأ

 هللا ىضر ىلع لوق كلذو ىدانم لاب لصفلا زاوج ىلع لدي ام حيصفلا مالكلا ىف

 ٠١ :(9هوهنع

 2007 1 ك1 5
 الدجم اًعيرص كارأ نأ ناظييلا ابأ ىلع ززعأ

 ححصم اذهو « هنع هللا ىضر ىلع مالك ركذ دعب ليهستلا حرش ىف لاقو 2 5 .- ٠ 5 .٠

 . ءادنلاب لصفلل

 هعنمو ((ًديز اناسحإ ّنَسَحأ ام ) وحن ردصملاب لصفلا ىمرجلا زاجأو

 . ردصم هل نوكي نأ مهعنمل «روهمجلا

 . ءادنه ةدرجم نسحأ ام ١ وحن )١(

 حتفلاب - ةلدجلا ىلع ايمرم : ىأ « الدجم » الوتقم هآر نيح رساي نب رامع قح ىف هلاق )١(

 ضرالا ىهو -
 . هزاوجل دهاش وهف ناظقيلا ابأ وهو ءادنلاب لصفلا هيفو

 زعأ ام : ىأ «٠ ىلع اذك كارأ نأب ززعأ لصألا نأل « ( ىلع » وهو رورجملاب لصفلا هيفو

 .٠ ىلع هدشأو كلذ

14 



 كخُي الول محا ام ) وحن « اهيوحصمو الولب لصقلا ناسيك نبا زاجأو

 . روهشم فالخ امهيفف رورجملاو فرظلا امأو

 .برعلا نع كلذ توبثل « راوجلا حيحصلاو : ةيفاكلا حرش .ىف لاق

 امظنو ارشن كلذ توبثل .«فعضي ملو عنتمي مل :ليهستلا حرش ىف لاقو

 ١ . اسايقو

 ءاجيهلا ىف ة نسحأ ام ملاس ىنب رد هلل) بركيدعم نب ورمع لوق رثنلا نمف

 مظنلا نمو ,2")(اهءاقب تامركملا ىف تبثأو « اهءاطع تابزّللا ىف مركأو « اهءاقل

 "”ههنع هللا ىضر ةباحصلا نضعب لوق

 امدقملا نوكت نأ انيلإ ياو اوُمْدَقَت نيملسملا ىبن لاقو

 : ©0رحخآلا لوقو

 الرحتأ نأب تّلاح اذإ رحآو اهمزح ماذام محلا رادب ميقأ

 ىف» . ةرجهلا نم نيرشمعو ىدحإ ةنس لتتق مالسإلاو ةيلهاجلا ناسرف نم ىباحص وهو )١(
 ١ ةبزل عمج - ىازلا نوكسو ماللا حتفب فب - «تايزللاو» برحلا - رصقلاو دملاب -«ءاجيهلا

 .مركلا : ىأ - امهيف ءارلا مضب © ةيركم عمج - « تامركملاو ٠ طحقلاو ةدشلا ىهو

 )١( هلومعمو بجحتلا لعف نيب رورجملاو راجلاب لصفلا : انه دهاشلاو - هحرش مدقت :

 - ليوطلا نم وهو - رجح نب سوأ وه : هلئاق ()
 .تريغت ©« تلاح » قلخأ « رحأ » امزح ةماقإلا هيف ربتعت ىذلا ناكملا « مزحلا راد » : ةغللا

 نوكي ثيح كلذو ٠ فرصتلا نسحو مزحلا نم هيف ةماقإلا ربتعت د ىذلا ناكملاب ميقأ : ىنعملا
 هنع لوحتي نأ هب قلخأف ةناهم ناسنإلا ىقالو لاحلا ريغت اذإف ءامركم ازيزع هيف ناسنإلا

 . ةماركلاو ةزعلا هيف ىقلي ء رخآ ناكم ىلإ

 « مزحلا » ميقأب قلعتم « رادب » رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف « ميقأ » : بارعإلا
 فاضمو ماد مسا « اهمزح » صقان ضام لعف « ماد ٠ ةيفرظ ةيردصم « ام » هيلإ فاضم

 ؛رحأو» هب لعاف اهمزحو ةمات ماد نوكي نأ زوجيو . ادوجوم : ىأ فوذحم ربخلاو هيلإ
 رج لحم ىف ةلمجلا « تلاح » هل فرظ « اذإ ه.رمالا ةروص ىلغ ءاج بجعتلل ضام لعف
 ' رورجم ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد امو نأو « ةدئار ءابلا ؟الوحتا نآب# اهيلإ اذإ ةفاضإب

 - . الحم عوفرم بجعتلا لعفل لعاف ريدقتلا ىف وهو اظفل اهب

 نايل



 هيلإ فاضملاو فاضملا نيب رفتغم رورجملاو فرظلاب لصفلا نأ سايقلا نمو
 . ىلوأ انهف

 . حبق ىلع امهب لصفلا مهضعب زاجأو
 جاجزلاو ىنزاملاو ىمرجلاو ءارفلا بهذم زاوجلاو . بهاذم ةثالث لصاحلاف

 . نيبولشلاو فورخ نباو ىسرافلاو

 ىلإ 2”ىرميصلا هبسنو «٠ نبيرصبلا رثكأو دربملاو شفخألا بهذ عنملا ىلإو
 1 : . ةيوبيس

 زئاج كلذ نأ باوصلاو : نيبولشلا لاق « صن هيف هيوبيسل سيل هنأ قحلاو
 ' . روصتملاو روهشملا وهو

 نأل ؛(لمْعَتْسُم» هلوقب زاوجلا حيجرت ىلإ مظنلا ىف راشأ دقو : تلق
 . هراوج ليلد هلامعتسا

 . لعفب نيقلعتم امهنوكب طورشم زيجملا دنع رورجملاو فرظلاب لصفلا زاوج
 '. ام) روجي الف « امهريغب عنتما امك امهب لصفلا عنتما هب اقلعتي مل نإف «٠ بجعتلا

 .كلذ ىف فالخ ال هنأ : ليهستلا حرش ىف ركذو (ارمآ فورعمب نسحأ

 ةرحأ» وهو بجعتلا لعف نيب لصف ثيح ؛ الوحتأ نأب تلاح اذإ رحأ » : هيف دهاشلا -

 بجعتلا لعف لعاف هيلع تلخد امو نأ نم لوؤملا ردصملا نإف « الوحتأ نأب ١ وهو هلومعمو

 . © تلاح اذإ » وهو فرظ امهنيب لصافلاو

 ىدوكملاو 7 /77 ماشه نباو « 7/779 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 . 7/90 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو « مظانلا نباو ء« ٠١ 8ص

 ىف (ةرصبتلا) هل - دمحم وبأ « ىوحنلا ىرميصلا قاحسإ نب ىلع نب هللا دبع وه )١(

 ا . هنع لقنلا نم نايح وبأ رثكأو ٠ برغملا لهأ هب لغتشي ام رثكأ ليلج باتك وحنلا

3 . 



 امهارجم ىرج امو سئبو معن

 نيمسا ناعفار سئبو معن نيفرصتم ريغ نالعف
 هلقن ىفو . فالخ كلذ ىفو «١ سئبو معنل مدقم ربت (نالعف ) :هلوق

 1 ش : ناقيرط
 : هجوأب اولدتساو امهتيلعف ىلإ اوبهذ ىئاسكلاو نييرصضبلا نأ : امهدحأ

 . برعلا عيمج دنع امهب ةنكاسلا ثينأتلا ءات لاصتا : اهدحأ

 ىئاسكلا اهاكححو موق ةغل ىف امهب ززابلا عقرلا ريمتغ لاصتا : ىناثلاو
 .شفخألاو

 . ةيضاملا لاعفالا رئاسك حتفلا ىلع امهؤاتب : ثلاثلاو

 فرح لوخدب اولدتساو « نامسا امهنأ ىلإ نييفوكلا رشكأو ءارفلا بهذو

 .©”(ريعلا سئب ىلع ٌريسلا معن) و 2"( دلولا معنب ىه ام : هلوق وحن ىف رجلا
 .ريعلا سئب اهيف لوقم ىلعو دلولا معن اهيف لوقمب : ىلع لوؤيو

 فلتخي ال : لاقف .ةرخأتملا هفيناصت ىف روفصع نبا اهررح : ىرخألاو
 فالخلا امئإو « نالعف سئيو معن نأ ىف نييفوكلاو نييرصبلا نييوحنلا نم دحأ

 . لعافلا ىلإ امهدانسإ دعب مهنيب

 .(لجرلا سئي) كلذكو ةيلعف ةلمج ( لجرلا معن ) نأ : نويرصبلا بهذف

 نايكحم نامسا (لجرلا سئب) و (لجرلا معن) كلوق نأ ىلإ ىئاسكلا بهذو

 رصنت نأ تدارأ اذإ : ىأ « ةقرس اهربو ءاكب اهرصن 0: هديقبو : تديب رشب نيسح لاق (1)

 - اهربو ٠ سانلاب ثيغتستل خرصت لب « اهسفنب عفدلا ىلع ردقت ال الثم هئادعأ ىلع اهابآ

 : لمتحيو « هريغ نم وأ اهجوز نم هل تقرس ادحأ ربت نأ تدارأ اذإ : ىأ - ءابلا رسكب

 . ارهق ذخالاو بلسلا قئغمب ىازلابو ءابلا حتفب هنأ

 .ةريع ىثنالاو تايبأو تيبك رايعأ هعمجو رامحلا وه - ءايلا نوكسو نيعلا حتفب - ريعلا (1)



 سئبو حودمملل مسا هدنع لجرلا معنف « هرحن قربو ارش طبأت ةلزنمب اعقو ثيح

 . امهب ىمسو امهلصأ نع القن لصألا ىف ناتلمج امهو « مومذملل مسا لجرلا
 لجرلا سئب)و (ديز لجرلا معن) كلوق ىف لصألا نأ ىلإ - ءارفلا بهذو

 فوصوملا فذحف « ورمع لجرلا سئب لجرو « ديز لجرلا معن لجر (ورمع
 اهلعافو سئبو اهلعافو معن نم ةلمجلا ىه ىتلا ةفصلا تميقأو لجر وه ىذلا
 سئبو « ديز لجرلا معن كلوق نم لجرلا معنف .ءهمكحب اهل مكحف . هماقم

 ول كنأ امك ء ورمعو ديزل ناعفار امهدنع « ورمع لجرلا نشب كلوق نم لجرلا

 اعوفرم ورمعو « حودممب اعوفرم ديز ناكل ء« ورمع مومذمو ديز حودمم :تلق

 . مومذمب

 سيو لجرلا معنل تمكح دق برعلا ايأر امهنأ كلذ ىلع امهلمح ىذلاو
 رئاس ىف كلذ ىلع امهالمحف « عضاوملا ضعب ىف ءامسألا مكحب لجرلا

 . مذلاو حدملا ءاشنإ امهموزل امهفرصت مدع ببس ( نيفرصتم ريغ) هلوقو .عضاوملا

 عابتإلاب . معنو - فيفختلاب - معّنو لصألا ىهو معن تاغل عبرأ معن ىفو

 معن مث ةآرقلا ةضل ىهو معن اهحصأو :ليق ٠ عابتالا دعب فيفختلاب - معنو

 .ةعبارلا ةبترملا ىف معن مث 27(ىه معنق) «")(اهب) ئرقو ةيلصألا ىهو معن عابتولاب

 نم اليعف نأل ؛ةيمسالا ىلع هب لدتساو (لجرلا ميعن) مهضعب ىكحو
 تبثي الف « ذوذشلا ليبس ىلع عابشالا باب نم كلذ نأب درو .ءامسألا نازوأ

 .ةغل

 عمسي مل : مهضعب لاقو «عبرألا تاغللا اهيف نأ ىلع ريثك صنف سئب امأو

 نايرخآلاو « لصألا ىلع سئبو - عابتإلا دعب فيفختلاب - سيب ناتغل الإ اهيف

 . سايقلاب

 سيب : نولوقيف ءاي اهنم نولدبي ةزمهلا : نوققحملاو روفصع نبا لاقو

 .(امهب) ب ىفو ج «ءا1(١)

 . ةرقبلا :ةروس نم ال١ ةيآلا نم (؟)

 3 كن



 . ءايلا نيكستو ءابلا حتفب - سيب : ىلع وبأو شفخالا ىكحو

 . قبس امك نالعف امهنال ؛ةيلعافلا

 « نييرصبلا بهذم ىلع وه امإ « العاف امهدعب عوفرملا نوك : تلق نإف

 . ؟ نييفوكلا بهذم ىلع هعفر هجو امف

 اعبات نوكي نأ ىغبني : طيسبلا ىف لاقف ىلوألا ةقسيرطلا ىلع امأ : تلق

 . حضاوف ةيناثلا ئلع امآو ديز لجرلا

 .(نيمسا) هلوقلا تعن (لأ ىنراقم) هلوقو

 ٠ ارمضمو ا < نمت نوكي نيو معن لخإف أ دمالك لصاحو

 ١ 906 طلو وحن امهي فرعم ىلإ افاضم وأ

 . "وحن امهب فرعملا ىلإ فاضم ©" ىلإ افاضم وأ)

 لئامح نم هرْمم اًماسُح ره بّذكُم ريغ موقلا تخأ نبا معنف

 .لافنألا ةروضنم 4١ ةيآلا نم )١(

 . لحنلا ةروس نم 7٠١ ةيآلا نم (1)

 . ( فرعم ىلإ فاضم ىلإ وأ) ! ىفو ج ءاب (5)
 ىلع اشيرق بتاعيو ِهلكَي لوسرلا اهيف حدمي ةملك نم ِهفلَي ىبنلا مع بلاط وبأ وه : هلئاق (5) :

 . - ليوطلا نم وهو -  اهنم ناك ام
 «لئامح » سانلا نيب فالخلا مسحي هنال كلذب ىمسو « عطاقلا فيسلا « ماسح ه : ةغللا

 . لجر مسا « ريهز » فيسلا ةمالع ىهو - رسكلاب -ةلامح عمج

 هلوق هيلع دري نم دجي مل لاق اذإ هنأبو ةدوملا قداص هنأب ةبمأ ىبأ نبا. حدمي : ىنعملا

 هلئامح هنع درفي ىذلا فيسلاب ههبش مث . هقدص نوملعي اعيسمج سانلا نال بيذكتلاب
 - . هتافص ىف هل كراشم ال هدحو جيسن هنأ ىلإ ريشي



 . ( لآ ىنراقم ) : هلوقب لوألا ىلإ راشأ دقو
 م وس و

 . ( اهنراق . امل نيفاضم وأ ) : هلوقب ةيناثلا ىلإو
 مآ مح

 . (امركلا ىبقع معنك) : هلوق لثمو

 . "”ليهستلا ىف هيلع هّبن دقو ىناثلا ةلزنمب هنوكل ٠ ثلاثلا ىلع هبني ملو

 :تاهيبنت

 وأ) اهب فرعملا ىلإ افاضم وأ لأب افرعم رهاظلا نوك طارتشا : لوألا ْ

 ىلإ افاضم نوكي نأ مهضعب زاجأو « بلاغلا وه « اهب فرعملا ىلإ فاضملا ”(ىلإ

 ١ :© هلوقك لأ هيف ام ريمض

 اهبابش معنو اجيهلا وخأ معنف

 هيلإ فاضم « تخأ » معن لعاف « نبا » حدملا ءاشنإل ضضام لعف « معن » : بارعإلا -

 معن نم ةلمجلاو « هيلإ فاضمو نبا نم لاح ©« بذكم ريغ » اضيأ هيلإ فاضم «مرقلا»

 ءريهز وه : ىأ . فوذحم أدتبمل ربخ ريهز وأ « رخؤم أدتبم « ريهز » مدقم ربخ اهلعافو

 . ةرورضلل ةرسكلاب رجو درفمب قلعتم ©« لئامح نم » ةركنلاب تعنت ال ةفرعملا

 .فاضم مسا ىلإ افاضم امسا معن لعاف ءاج ثيح « موقلا تخأ نبا معن » : هيف دهاشلا

 . لأب نرتقم ىلإ

 نباو 2 م1 ماشه نباو 2 7 ماا ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . 7/40 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو « مظانلا

 . ١؟١ص ليهستلا )١(

 .. © فاضم ىلإ افاضم وأ »1 ىفو ء« ب )١(

 .ليوطلا نم رطش وهو - هلئاق ىلع فقأ مل : هلئاق ()

 ةدشو برحلا هتمزالم نع ةيانك وهو « ءاجيهلا بحاص : ىأ « اجيهلا وخأ » : ةغللا

 « اهباهش معن ١ ىورو « نزولل انه ترصقو ٠ برحلل مسا دودمم اجيهلاو ءاهترشابم

 . ةعطاسلا رانلا نم ةلعشلا : باهشلاو

 ةمضلا نع ةباين واولاب عوفرم لعاف ؛ وخأ » حدملا ءاشنإل ضام لعف « معن » : بارعإلا



 . هتلقل ٠ هيلع ساقي ال هنأ حيحصلاو

 . "هلوقك ةركن ىلإ افاضم نوكي نأ ءارفلا زاجأو

 ل الس ال موق ًيحاص مط
 .ةرورضلاب نييوحنلا ةماع هصخو « جارسلا نباو نييفوكلا نع :هتزاجإ لقنو

 لب .معز امك سيلو ٠ ةفاضم ريغ ةركن دري مل هنأ طيسبلا بحاص معزو
 . ةفاضملا نم لقأ هنكلو ءدرو

 هنمو ةفاضمو ةدرفم ةركتلا معنب نوعفري برعلا نم اسان نأ شفخألا ىكحو

 . مين ملعنو : ©9هلوق

 لعف معنو فطع فرح واولا « معنو : هيلإ فاضم ؛ اجيهلا 2 ةتسلا ءامسألا نم هنأل -

 . هيلإ فاضم ءاهلاو لعاف « اهباهش » جدملا ءاشنإل ضام

 . ماللاو فلآلا هيف ام ريمض ىلإ معن لعاف فيضأ ثيح:« اهباهش.معن » : هيف دهاشلا

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو ةقديرغم ىنومشألا : ةيفلالا حارش نسم هركذ : هعضاوم

6 . 

 . طيسبلا نم وهو - هللا دبع مأ ىهو - ةريرغلا نباب فورعملا هللا دبع نب ريثك : هلئاق )١(

 . انافع نب نامشع بكرلا بحاصو : همامثو

 .«ال) هيلإ فاضم « مرق » لعاف ؛ بحاص ٠ حدملا ءاشنإل ضام لعف « معن ز :١ بارعإلا

 فوذحمب قلعتم ؟ مهل ١ بصن لحم ىف حتفلا ىلع ىنبم ال مسا « حالس ١ سنجلل ةيفان

 صوصخملا « نامثع » هيلإ فاضم « بكرلا ١ معن لعاف ىلع فطع ؛« بحاصو »ال ربخ

 . حدللاب

 . ةركن ىلإ افاضم اركنم امسا معن لعاف درو ثيح « موق بحاص معن ١ : هيف دهاشلا

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو . الا ىنومشاألا : ةيفلآلا حارش نم هركذ : هعضاوم

047 . 

 : وه هقباس عم تيبلا مامتو رفاولا نم تيب نم ةعطق (؟)

 ميرو رمق اهباوثأ ىفو انسسح نيلقثلا لهكأ ىمْلَسو
 مين معنو ءاسنلل ديرو ايانثلا اَرَغ طرسقلا فاين

 - . امهلئاق ىلع فقأ ملو



 ةلدابعلا ضعب لوقك ملع ىلإ فاضم وأ ملع لعافلا نأ هرهاظ ام ءاج دقو
 نب دلاحخ هللا دبع معن) لَك ىبنلا لوقكو ( اذك ناك نإ) انأ هللا دبع (سئب)
 1 . 2(ديلولا

 . (نوفص تسئبو نيفص تدهش) فينح نب لهس لوقو

 .( اذه هللا دبع معن ) : لاقي نأ ىمرجلا زاجأو : روفصع نبا لاق

 الو ماللاو فلالاب افرعم سيل هللا دبع نأل ؛زوجي ال كلذ نأ حيحصلاو

 : ©9رعاشلا لوق امأف . امهب فرعت ام ىلإ افاضم

 رحو امحل مهراج اًورَمَق  اوقرّط موق هللا موق سئب
 .ةرورضف

 فاقلا مضب - « طرقلا فاين » زمهيو ةيبظلا دلو « مير » فورعملا رمقلا « رمق » : ةغللا

 ةديعب اهنأ طرقلا فاين اهنوكب دارأو ٠ ىلحلا نم نذألا ةمحش ىف قلعي ام - ءارلا نوكسو

 مدقم ىف ىتلا نانسألا : ايانثلا « ايانثلا ءارغ » قنعلا لوط نع هب ىنكي امم كلذو « هارهم

 . هب سنتؤي نمو ةماتلا ةمعنلا ©« مين ١ برتلا « ءاسنلا دير » مفلا

 6 ءارغ » هيلإ فاضم © طرقلا فاين ىه ء فوذحم أدتبمل ربخ « فاين » : بارعإلا

 فاين ىلع فطع « ديرو » هيلإ فاضم 4 ايانثلا » ردقم فطاعب فاين ىلع فوطعسم
 ءمعن لعاف « مين » حدملا ءاشنإل ضام لعف « معنو » ديرل ةفص فوذحمب قلعتم «ءاسنللا

 . مين معن مه : ريدقتلاو فوذحم ادتبملل ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو

 . اركنم امسا معن لعاف عقو ثيح « مين » : هيف دهاشلا

 . 7/7/7 ىنومشألا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . ج .أ(١)

 .- لمرلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل : هلئاق (0)

 حتفب - « رحو » اومعطأ « اورقف » اليل لهألا نايتإ وهو - قورطلا نم « اوقرط ٠ : ةغللا

 نوكت ةغزو - ءاحلاو .واولا حتفب - ةرحولاو ٠ ةرحولا هيلع تبد ىذلا - ءاحلا رسكو واولا

 . ةرورضلل ءارلا تنكسو « قيقد بنذ اهل ءارمح ةريغص ىهو « ءارحصلا ىف
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 فلألاب افرعم موقلا هيلع عقي ام ىلع عقي موق نوك كلذ لهس ىذلا نأكو

 نكي مل نإو «ماللاو فلاآلا هيف ام ىلإ ظفللا ىف فاضمأ كلذ عم وهو ماللاو

 ش . امهب هفيرعت

 . "0ةيسنجلا ىذلا ىلإ سئبو معن دانسإ : ىسرافلاو دربملا زاجأو

 رمع وبأو جارسلا نبا مهنم نييرصبلا نم ةعامسجو .نويفوكلا كلذ : عنمو
 معنل العاف ناك ام لك نأل « . عنملا سايقلاو « عامس هب هري ملو : لاق . خرفلا ىف

 تسيل ( ىذلا) و هنم تغري اذإ اهيف رتتسملا ريمضلل ؟رشفنُم ناك لأ هيف ناكو

 . كلذك

 ةلزنمب لعج (ىذلا) نأل ٠ عنمي نأ ىغبني الو : ليهستلا حرش ىف لاق

 ْ . هب فصولا درطا كلذلو «لعافلا

 ملع ىلإ فاضم وأ ملع لعافلا نأ هرهاظ مهوي ام درو ام نأ ملعا : ىناثلا

 هيلإ فاضملا وأ ملعلاو « هرسفم فذح رتتسم ريصض لعافلا نأ ىلع هليوأت نكمي

 . صوصخملا وه

 . ىف زييمتلا فذح زاوج ىلع ىنبم وهو « ليهستلا حرش ىف ليواتلا اذه ركذ

 «موق» هيلإ فاضم « هللا » لعاف ؛موق» مذلا ءاشنإل ضام لغف « سئب » : بارعإلا
 ءاقتلا نم صلختلل ةعامجلا واوو لوهجملل ىتنبم ضام لعف «اوقرط# مللاب صضوصخملا

 لوعفم « امحل : هيلإ فاضم ريمضلاو فاضم وهو اورقل لوأ هب لوعفم «مهراج» نينكاسلا
 . فقولل نكسو ةحتفلاب بوصنم محلل ةفص « رحو » ناث

 ظفل وهو ملع ىلإ افاضم امسا سئب لعاف درو ثيح ههللا موق سبا : هيف دهاشلا

 . ةلالجلا
 . 7/7717 ىنومشألا : ةيفلألا :حارش نم هركذ : هعضاوم

 . « دير نمآ ىذلا معن هوحن )١(



 امهلعاف نوك مهوأ ام اضيأ اذه ىلع لمحي نأ نكميو « هنايب ىتأيسو «كلذ وحن

 . ليوأتلا عفدتو موقل ةغل كلذ "نأ شفخألا ةياكح نأ الإ « ةركن

 . اوفلتخا مث ةيسنج اهنأ نورثكألا بهذ . معن لعاف ىف "0'(لأ) : ثلاثلا

 ٠ حودمملا وه هلك سنجلاف ( ديز لجرلا معن ) تلق اذإف .ء ةقيقح : ليقف

 : نالوق هريرقت ىف ءالؤهلو « هدارفأ نم درف هنال ٠١ سنجلا تحت جردنم ديزو

 حدملا لعج حودمملل جدلا تابثإ ىف ةغلابملا ضرغلا ناك امل هنأ : امهدحأ

 مهوتي ال ىتح سنجلل هلعج ءىشلا تابثإ ىف غلبألا ذإ ؛ مهنم وه ىذلا سنجلل

 . راجم : ليقو ١ هلجأل هسنج حودمم : ليق هنأكف

 ملو . ةغلابم سنجلا عيمج اديز تلعج ( ديز لجرلا معن) : تلق اذإف

 ش . ديز حدم ريغ دصقت

 لوقت امك ىنهذ دوهعملا : ليقف اوفلتخا مث « ةيدهع اهنأ ىلإ موق بهذو
 ىتأي ماهبإ عقي نأ كلذب دارأو 3 مدقت ادوهعم الو سنجلا ديرت الو (محللا رتشا)

 . حودمملا صخشلا وه دوهعملا : ليقو « رمألل اميخفت هدعب ريسفتلا

 . وه معن ديز : تلق كنأكف (لجرلا معن ديز ) : تلق اذإف

 . هعمجو هتينثتب ءالؤه لدتساو

 دارفأ لضفي صوصخملا اذه نأ ىنعملا نأب - قارغتسالل اهنأب لوقلا ىلعو

 . الاجر الاجر وأ نيلجر نيلجر اوزيم اذإ سنجلا اذه

 . اينثف ناسنج عمتجاف .« سنج

 .اج ب )١(

 .ب(0)



 . عضوملا اذه ريغ ىف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا تطسب دقو

 ىف لاق . 2"( ىونعم ) ديكوتب سئبو معن لعاف عابتإ زوجي ال : عبارلا

 : (9هلوق ىف حتفلا وبأ هزاجأو 2 روهمجلا هعئمف

 متاح ليللاب وعملا ىتفلا سْنبل
 لب قالطإلا ىلع عنمي نأ:ىغبني الف تعنلا امأو : ليهستلا حرش ىف لاق

 ذئتيح هصيصخت نأل ٠١ سنجلا ماقم لعاملا ةماقإ عم صيصختلا هب دصق اذإ عنمي

 . . دصقملا كلذل فانم

 .ج أ )١(

 . -ليوطلا نم وهو - ىودعلا سمش دبع نب ةنانق نب ديزي وه : هلئاق (1)
 . ٍنّيهب ىلع ىرمَع امو ىرْمَعل : هردصو .

 -  نيعلا حوتفم لامعتسالا اذه ىف وهو - هتايحب مسق ©« ىرمع امو ىرمعل » : ةغللا
 ىذلا « ليللاب وعدملا » هيف اثناح سيل هنأ نايبو ٠ مسقلل ديكأت «.نيهب ىلع ىرمع امو

 . كرصانب ذخأي الو ذئنيح كيبيحي ال هنأل « هب اثيغتسم هيدانت

 ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم رمع ءادتبالل ماللا « ىرمعل » : بارعإلا

 امو ةيلاح واولا « امو ٠ ىمسق كرمعل ابوجو فوذحم هربخو .« هيلإ فاضم ملكتملا ءايو
 ىتآلا نيهب قلعتم ©« ىلع » هيلإ فاضم ملكتملا ءايو ةيفانلا ام مسا وأ أدتبم ©« ىرمع » ةيفان

 ىلع بوصنم وأ لوألا ىلع عوفرم ةيفانلا ام ربخ وأ أدتبملا رب نيهو ةدئار ءابلا 2 نيهب »
 ءاشنإل ضام لعف سئب .مسقلا باوج ىف ةعقاو ماللا « سئبل » ةردقم ةحتف وأ ةمضب ىناثلا

 ىف سئب ةلمجو . وعدملاب قلعتم « ليللاب ١ ىتلل تعن « وعدملا ١ لعاف « ىتفلا » مذلا
 . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم « متاح » مدقم ربخ عفر لحم
 اتوعنم « ىتفلا » وهو سئب لعاف ءاج ثيح « ليللاب وعدملا ىتفلا سئب » : هيف دهاشلا

 0 ش . « ليللاب وعدملا » هلوقب

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو . 7/7177 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
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 نأ ناكمإل « ذئتيح هتعن نم عنام الف لاصخلا لمكأل عماجلاب لوؤت اذإ امأو

 "”رعاشلا لوق لمحي اذه ىلعو « توعنملا ىف ىون ام تعنلا ىف ىوني

 دّقوملا ران تارجحلا ىدل اورضح مه اذإ تنأ ىلا ىتفلا معن

 الو © تعنلا اًيبأو « لدبلا ىلع اذه لثم ىلع وبأو جارسلا نبا لمحو

 ىهتنا . امهل ةجح

 . امهزاوج ليهستلا حرش ىف هتوكس رهاظف فطعلاو لدبلا امأو

 . معن هرشابت ام الإ امهيف زوجي الأ ىغبنيو

 : لاقف رمضملا ")(نايب) ىف عرش رهاظلا نيب املو
 يب 5. سو وع

 هرشعم موق معنك ٌريمم ةرسفي ارمضم ناعفريو

 نم وهو- ىرملا ةثراح ىبأ نب نانس اهب حدمي ةديصق نم ىملس ىبأ نب ريهز وه : هلئاق )١(
 . - لماكلا
 « ةرجح عمج - ميجلا حتفو ءاحلا مضب وأ ميجلاو ءاحلا مضب - « تارجحلا » : ةغللا

 . قراطلاو فيضلل هران دمخت ال ىذلا « دقوملا » ءاتشلا ةدش أنه اهب دارأو

 «تنأ» ىتفلل تعن « ىرملا » لعاف « ىتفلا » حدملا ءاشنإل ضام لعف « معن » : بارعإلا

 نوكسلا ىلع ىنبم نامز فرظ « اذإ ١ مدقم ربخ معن ةلمجو رخؤم ادتبم لصفنم ريمض

 اورضح اذإ : ريدقتلاو « هدعب لعفلا هرسفي فوذحم لعفب لعاف « مه ١ بصن لحم ىف

 ؟ ىدل » ةرسفم ةلمجلاو هلعافو ضام لعف « اورضح » ريمضلا لصفنا لعافلا فذح املف

 « دقوملا » رضحل هب لوعفم « ران » هيلإ فاضم « تارجحلا ١ رضحب قلعتم ناكم فرظ
 . هيلإ فاضم

 « ىرملا » وهو تعنب « ىتفلا» وهو معن لعاف عبتأ ثيح « ىرملا ىتفلا معن ١ : هيف دهاشلا

 صيصخت تعنلاب دري ملو « مومسعلا نم معن لعافب ديرأ ام سفن انه تعنلاب ديرأ هنأل

 . سنجلا هلمتحي امث درفب توعنملا

 . 7/777 ىنومشألا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم

 .ج ا دس (0)
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 وه ( هرشع) وهدي زيتا رسم مهم ريعسغ لاثا ف ( معن ل لعا

 . .هيارعإ :ىتايسو: .حدملاب صوصخملا

 : ماكحأ ريمضلا اذهلو
 . هعمجو هزبيمت ةينثتب ءانغتسا « عمج الو ةينثت ىف زربي ال هنأ : اهدحأ

 . بزعلا نع ىئاسكلا هاكحو 2( هعمجو هتيلثث ٠ نييفوكلا نم موق راجأو

 . ردان وهو ( اًموق اومعن موقب تررم ) مهضعب لوق هنمو

 (متنأ موق مه معن ) وحن امأو « نآشلا ريمضب ههبشل عبتي ال هنأ : ىناثلا

 . هيلع جرعي ال ذاش كلذو ٠ نكتسملا ريمضلل ديكأت مهف

 (دنه ًةأرما تمعن) : .لوقتف ثينأتلا ات هتقسل ثنؤمب رف اذإ هنأ : :ثلاثلا

 ءانغتسا ( دنه ةأرما معن) : لاقي امنإو « قحلت ال : عيرلا ىبإ نبا لقد

 . نيرمآلا راوج ىلع باظحخ ّصنو « رسفملا ثينأتب

 نأ ىلإ « .صخشلا هب داري رهاظلا ( معن) لعاف نأب نولقاقلا بهذ : عبارلا

 نأ ىلإ مهرثكأ بهذف «سنجلا هب داري رهاظلا نأب نولاقلا امأو: , كلذك رمضملا
 . ىلع رمضملا نأل : لاق «٠ صخشل رمضملا نأ ىلإ مهضعب' تهذو ٠ كلذك رمضملا
 . اصخش الإ برعلا مالك ىف نوكي ال ريسفتلا

 : طورش رمضملا اذه رسفلو

 . سئبو معن ىلع هميدقت زوجي الف  هنع ًارخؤم نوكي نأ : لوألا

 . نييرصبلا دنع هنع هريخأت روجي الف 0 صوصخملا ىلع مدقتي نأ : ىناثلا

 . ردانف ( الجر ديز معن) مهلوق امأو
 ريكذتلا ىفو « هيدضو دارفإلا ىف صوصخسملل اقباطم نوكي نأ : ثلاثلا

 . هدضو



 ؛ ليضفتلا لعفأو ئأو ريغو لثمب رّسفي الف ٠ لآل الباق نوكي نأ : عبارلا

 ىلع مالكلا ىتايسو « امهل هتيحالص طرتشاف لأب نورقم لعاف نع فلخ هنأل

 ش . امب زييمتلا

 . ""6«سمشلا» هذه اسمش معن ) تلق ولف ؛ةماع ةركن نوكي نأ :سماخلا

 سمش اسمش معن) تلق ولو « دوجولا ىف درفم سمشلا نأل ؛ زجي مل

 . راجل ( مويلا اذه

 . روفصع نبا هركذ

 :ناهيبنت

 ال هنأ مهضعب ححصو 3 زييمتلا اذه ركذ موزل ىلع هيوبيس صن :لوألا

 . (تمعنو اهبف) ذوذش ىلع ةبراغملا ضعب صنو « ىنعملا مهف نإو « هفذح زوجي

 ."0(تمعنو اهبف) وحن ىلع اراهظتسا ؛ (9ايلاغ مزال : ليهستلا ىف لاقو

 . روفصع نبا ىنعملا مهفل هفذح زاجأ نممو

 بهذم وه اهيف '”( رمضي) دق (معن) لعاف نأ نم ركذ ام : ىناشلا

 ءمعن لعاف ةيوصنملا ةركنلا دعب عوفرملا مسالا نأ ىلإ ىئاسكلا بهذو ء«روهمجلا
 (ةلجر ديز معن) :لاقيف رخأتت نأ هدنع زوجيو «لاحلا ىلع ةيوصنم هذنع ةركذلاو

 ةركنلا لعنج هنأ الإ .ىئاسكلا لوقك لعاف عوفرملا مسالا نأ ىلإ ءارفلا بهذو

 . الوقنم ازييمت ةبوصنملا

 ىلإ لعفلا لقن مث (ديز لجرلا معن) (ديز الجر معن) كلوق ىف لصألاو
 لجرلا عقوم عقو هنأل «هريخأت هدنع حبقيو (ديز الجر معن) :ليقف حودمملا مسا

 . هتدافإ دافأو عوفرملا

 .ج أ )١(

 . 7١ص ليهستلا (؟)

 . لاعفالا صئاصخ نم ةنكاسلا ءاتلا نأل (”)

 . ( رهظم ) ب ىفو هج «أآ(8)
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 : نيهجول روهمجلا هيلإ بهذ ام حيحصلاو

 العاف ناك ولف ؛ الجر سعيلو ( تن الجر معن :١ مهلوق امهدحأ

 . لعفلاب لصتال

 . خسانلا هيف اولمعاف (دير َناَك الجر معن)“: مهلؤق : ىناثلاو

 0 :هلوق

 رهَتشا دق مهنع فالخ هيف ٌرهَظ لصافو زييمت عْمَجو
 : بهاذم ةثالث رهاظلا لعافلاو زييمتلا نيب عمجلا ىف

 . زييمتلا هعفري ماهبإ ال ذإ ٠ هيوبيس بهذم وهو عنملا

 . ىسرافلاو جارسلا نبا دربملا بهذم وهو زاوجلاو

 . عامسلاو سايقلاب لدتساو . حيحصلا وهو : فنصملا لاق

 : "'هلوق وحن ىف ماهبإلا عفرل ال (دكؤم درو دق زييمتلا نأ سايقلاف
 انيد ةّيربلا نايدأ ريسمخ نم دمحم نيد نأب تملع دقلو

 ."(ماهبإلا عفرل ال) ديكوتلل رهاظلا لعافلا عم عنتمي الف

 . - لماكلا نم وهو - لَك ىبنلا مع بلاط وبأ وه :هلئاق (1)

 « لعافو لعف « تملع » قيقحت فرح دقو مسقلل ةئطوم ماللا « دقلو » : بارعإلا

 مسا « نيد ١ بصنو ديكوت فرح نأ ةراج ءابلا « نأب » مسقلا باوج اهل لحم ال ةلمجلاو

 «نايذأ» نأ ربخ فوذحمب قلعتسم « ريخ نم » هيلإ فاضم « دمحم » ةجتفلاب بوصنم نأ
 ءابلاب رورجم ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد امو نأو « هيلإ فاضم «ةيربلا » هيلإ فاضم

 . ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم زييمت « انيد ١ ملعب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . دكؤم زييمت هنإف «انيد» : هيف دهاشلا

 .750ص رطقلا ىف ركذو .7 7/7/5 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 .ج أ (0



 : (07هلوق عامسلاو

 اداز كيبأ دار داَرلا معنف اًنيف كيبأ داز لثم دوزت
 . 0 آلا لوقو

 . -رفاولا نم وهو
 . ةلماعملا نسحو ةديمحلا ةريسلا انه هنم دارأو « اًداز ذختا :هانعم لصأ « دوزت » : ةغللا

 هب لوعفم « لثم » رتتسم ريمض هلعافو نوكسلا ىلع ىنبم رمأ لعف « دوزت » : بارعإلا

 ءامسألا نم هنأل . ةرسكلا نع ةباين ءايلاب رورجم هيلإ فاضم «كيبأ» هيلإ فاضم «داز»
 «دازلا ١ حدملا ءاشنإل ضام لعف « معن » دوزتب قلعتم « انيف » هيلإ فاضم فاكلاو ةتسلا

 هيلإ بطاخملا ريمضو هيلإ فاضم « كيبأ » رخؤم أدتبم « داز » مدقم ربخ ةلمجلاو «لعاف
 . ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم زييمت « اداز»

 . اديكأت ةرسفملا ةركنلاو رهاظلا لعافلا نيب عمج ثيح ؛ داز دازلا معن » : هيف دهاشلا

 . ٠١ 9ص ىدوكملاو « 7/775 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 .7/94- ىنغملاو ءال/7١” لصفملا ىف ركذو

 ىبلغتلا لطخألا اهيف وجهي هل ةملك نم ةيطع نب ريرج وه : هلئاق (1)
 . - طيسبلا نم وهو - قيطنم ءالز مهمأو ... : همامتو

 . نيتيلالا محل ةليلق .تناك اذإ ةأرملا - ماللا ديدشتو ىازلا حتفب - « ءالز » : ةغللا

 دارملاو « غيلبلا وهو . ثنؤملاو ركذملا هيف ىوتسيو « قطان ةغلابم - ميملا رسكب « قيطنم »

 . اهتزيجع هب مظعت ةيشحب رزتأت ىتلا ةأرملا انه
 مهنم ةأرملا نإ ىتح شيعلا ءوسو رقفلا ةدش ىف مهنأبو 2 لصالا ةءائندب مهمذي : ىنعملا

 ذختت نأ ىلإ رطضتف « محللا اهنع بهذيف « ةمدخلا ىف لذتبتو لامعالا ىف نهتمتل

 ةيشح

 ىف ةلمجلاو «٠ لعاف « لحفلا .» مذلا ءاشنإل لعف ©« سئب » أدتبم « نويبلغتلاو » : بارعإلا
 أدتبملا نم ةلمحلاو « هيلإ فاضم ريمضلاو « رخؤم أدتبم « مهلحف » مدقم ربخ عفر لحم

 أدتبم « مهمأو » زييمت « الحف » مالكلا لوأ ىف ىذلا أدتبملا ربخ عفر لحم ىف هربخو

 . هل تعن « قيطنم » أدتبملا ربخ «ءالز » هيلإ فاضم ريمضلاو

 520 اذن



 (0ريخآلا لوقو

 ءاميإب وأ اقْطُت ةيحتلا در َتَلَذَب ول دنه ًةاتف ةاتفلا معن

 : ©”(بلغتو ركب نيب حلصأ ًاليتق ليتقلا معن) برعلا مالك نم ىكحو

 . رايتخالا ىف دراو اذهو

 ردصمف اداز امأو «ةدكؤم لاحف اليتقو ةاتفو الحف امأ .عامسلا عناملا لوأتو

 . لاح "2(ليقو) هب لوعفم وأ «دئاوزلا فوذحم

 « لحفلا » وهو رهاظلا سب لعاف نيب عمج ثيح « الحف لحفلا ستي ة : هيف دهاشلا <

 ' . ؟الحف» وهو زبيمتلا نيبو
 5/١54 «٠ ليقع نباو ء ؟/7ا5 ىنومشألا : ةيفلآلا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . مظانلا نباو 88ص ىطويسلاو

 . 7/85 عمهلا ىف :ىطويسلا هركذو

 - طيسبلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقآ مل : هلئاق )١(

 . ءىشلا ىلإ اموأ ردصم « ةراشإب « ءاميإب » تطغعأ © تلذب » : ةغللا

 دعيو «ةراشإلاب وأ قطنلاب ةيحتلا درب تلضفت ول ريدقتلاو ءانثلا قحتست اذنه نأ : ىنعملا

 . ةحنمو الذب اهنم كلذ

 صوصخمم «دنه» دكؤم زييمت «ةأتف» لعاف «ةاتفلا» حدملا ءاشنإل ضام لعف «معن» :بارعإلا

 . ةقيحتلا» تلذب لوعفم ؟در» طرشلا لعف «تلذب» - نمت فرح وأ - ةيطرش «ول» حدملاب
 ءاقطن ىلع فوطعم ؛ءاميإب وأ» قطنب ىأ - ضفاخلا عزن ىلع بوصنم ءاقطن» هيلإ فاضم
 . هب ملعلل فوذحم طرشلا باوجو
 زييمتلا نيبو « ةاتفلا ١ وهو رهاظلا لعافلا نيب عمج ثيح ؛« ةاتف ةأتفلا معن ١ : هيف دهاشلا

 هنم ضرغلا نكلو « لعافلا هيلع لدي ام ىلع دئاز ىنعم زييمتلا ىف سيلو « « ةاتف وهو
 . ءىش ماهبإ عفر ال ديكأتلا
 .7/86 ماشه نباو « 7/795 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . 7/45 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو

 ماهأ نم موي ىف لتق دق اريجب هنبا نأ هخلب نيح ةماعنلا سراف دابع نب ثراحلا اهلاق ةملك (؟)

 . سوسبلا برح
 . 2 لثمو ]١ ىفو - ج ءاب(0

 دلما



 مهلحفو 4 صوصخملا نع رخأت زييمت ادازو ةاتفو الحفو +« ًاريمض سئبو معن ىف

 . لادبإ كيبأ دازو دنهو

 وخن زاج لعافلا هديفي ال ىنعم زييمتلا دافأ نإف 2 ليصفتلا ثلاثلا بهذملاو

 ملو شارف انل أطي مل لجر نم ءرملا معن) رثألا ىف هنمو ( املاع الجر لجرلا معن)
 . 29 اناتأ ذنم اًمنك انل شتفي .

 : (9هلوق هنمو

 ىماهت لجر نم ءرملا معنف هلام م مة ة ةة هم ةامالاف

 )١( اًرتس : اًقنك .

 ) )1١ىثيللا بوعش نباب فورعملا دوسألا نب ركب وبأ وه : هلئاق ٠١ ةريغملا نب ماشه ىثري .

 رفاولا نم وهو - ةاوس لدَعَي ملف هريخت : هردصو - .

 لمي مل « لدعي مل » هافطصا « هريخت » : ةغللا ١ قلطتو « ةماهت ىلإ بوسنم « ىماهت
 . ةكم ىلع
 معن وهف سانلا نم هريغ ىلإ لمي ملو « هاوس هب لدعي ملو اماشه راتخا توملا نأ : ىنعملا

 . ةماهت نم لجرلا
 دوعت هلوعفم ءاهلاو هلبق تيب ىف توملا ىلع دوعي لعافلاو ضام لعف «هريخت» : بارعإلا

 لدعي لوعفم «هاوس» ةيفان ةمزاج ملو ةفطاع ءافلا « ملف » هلبق تيب ىف ماشه ىلع

 ضام لعف معنو ةفطاع «معنف» هيلإ فاضم ءاهلاو فلألا ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم

 اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ءرملل زييمت « لجر » ةدئاز «نم» لعاف «ءرملا»

 .لجرل ةفص « ىماهت »  دئازلا رجلا فرح

 نيبو «ءرملا» وهو رهاظلا معن لعاف نيب عمج ثيح « لجر نم ءرملا معنا :هيف دهاشلا

 ةطساوب كلذو .لعافلا هدافأ امع ادئاز ىنعم زييمتلا دافأ دقو ؛ «لجر نم» وهو زييمتلا

 نبا هركذو ./01خه ماشه نباو ةيدرخح ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . علمك عمهلا ىف ىطويسلاو 7/١77 شيعي
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 : ")هوقو

 هاما 6م ا. ا. د.افاق مام افاماعاو ىَّتف نم تنأ ىتفلا معن ةلئاقو

 ءزجت مل الإو ءلعافلا هديفي الام دافاف .ميرك ىأ :تّقتم نم ىنعملا نأل
 : روفصع نبا هححصو

 همالك ىسرافلا لوأتو .هبهذم نم فورعملا وه عنملا نم هيوبيس نع لقن ام

 لاح ىف لعافلا لب زييمتلا مزلي ثيح ارهاظ لعافلا نوكي ال هنأ ىنع امنإ هنأ ىلع

 ش . دعب هيفو « ريغ ال رمضم زبيمتلا موزل
 0 ا ل ا ا ا 00 ا 1
 لضافلا لوقي ام معن وحن ىف لعاف ليقو زيمم امو : هلوفو

 ةراتو ( تعنص ام معن) وحن لعف اهيلي ةراتف سئبو معن دعب ام تعقو اذإ

 قي :
 . 24 يه امعنف » وحن مسا اهيلي

 -. ليوطلا نم وهو - ديز نبا : ليقو نصح .نب سوركلا وه : هلئاق (1)
 .اهميرب لاَج ءاجوعلا عضرملا اذإ : همامتو

 . اعوجو الازه تجوعا ىتلا « ءاجوعلا » هعضرت دلو اهل ىتلا ةأرملا ؟« عضرملا » : ةغللا

 . نيقاط ىلع لتفي طيخ - ءارلا رسكو ءابلا حتفب - ميربلا « اهميرب » كرحت «لاج»

 نم اريثك نإ ىتح ء سوفتلا اهسيف نضت ىتلا ةدشلا تقو ىف ميرك هنأب هسفن حالم ىنعملا

 1 . هئحدتمي ءاسنلا

 نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمضب عوفرم ادتبم ةلئاق بر واو واولا « ةلئاقو : : بارعإلا

 « لعاف ؛ ىتفلا » ضام لعف « معن » دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ

 معن لعافل زييمت « ىتف » دئار رج فرح « نم » رخؤم أدتبم « تنأ » مدقم ربخ ةلمجلاو

 تلزه اذإ : ىأ هدعب مالكلا هيلع لدي فوذحم لعفل لعاف : عضرملا » نامز فرظ ءاذإ»

 فاضم ريمضلاو لعاف « اهميرب ١ ضام لعف ؛ لاج ١ عضرملل تعن « ءاجوعلا » عضرملا

 . هيلإ

 « ىتفلا » وهو رهاظلا لعافلا عمج ثيح « ىتف نم تنأ ىتسفلا معن ز ١ : هيف دهاشلا

 . لعافلا نع ادئاز ىنعم زييمتلا دافأو ©« ىتف » : وهو زييمتلاو

 . 7/7/5 ىنومشالا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . ةرقبلا ةروس نم 71/١ ةيآلا نم (7)
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 : ةعبرأ ىلإ اهعجرمو لاوقأ ةرشع اهيفف لعف اهيلو نإف

 . زييمتلا ىلع بصن عضوم ىف ةزكن اهنأ : اهدحأ

 . ةيلعافلا ىلع عفر عضوم ىف اهنأ : ىناثلاو

 . صوصخملا اهنأ : ثلاثلاو

 . ةفاك اهنأ : عبارلاو

 :لاوقأ ةثالث ىلع اوفلتخاف زييمتلا ىلع بصن عضوم ىف اهنأب نولئاقلا امأف

 وهو « فولحم صوصخملاو اهدعب لعفلاب ةفوصوم ةركن اهنأ : لوألا

 نم ريثكو ىرشخمزلاو هيلوق دحأ ىف ىسرافلاو جاجزلاو شفخألا بهذم
 | . نيرخأتملا

 صوصخمل ةفص اهدعب لعفلاو ةفوصوم ريغ ةركن اهنأ : ىناشلاو

 . "”فوذحم

 لعفلاو ©)ةفوذحم) ةلوصوم ىرخأ (ام) صوصخملاو زييمت اهنأ : ثلاثلاو

 . ىئاسكلا نع لقثو . ةفوذحملا ةلوصوملا امل ةلص

 : لاوقأ ةسمخ ىلع اوفلتخاف لعافلا اهنأب نولئاقلا امأو

 اهدعب لعفلاو ."”(ةلص) ىلإ رقتفم ريغ : ىأ مات ةفرعم مسا اهنأ : لوألا

 نبا مهنم موق هب لاقو « تعنص ءىش ءىشلا معن : ريدقتلو صوصخمل ةفص

 . ؟”ىئاسكلاو هيوبيس نع ليهستلا ىف هلقنو فورخ

 لقنو « فوذحم صوصخملاو « اهتلص لعفلاو « ةلوصوم اهنأ : ىناثلاو

 . يسرافلا نع

 . ءىش : ىأ )١(

 .دهجا ب (؟0)

 . ©« ةلمج ١ ب ىفو دج أ 59

 . ١75 ص ليهستلا (5)
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 اهتلصبو اهب ىفتكي لعاف ىهو . اهتلص لعفلاو « ةلوصوم اهنأ : ثلاثلاو

 . ىسرافلاو ءارفلا نع ليهستلا حرش ىف هلقنو .صوصخملا نع

 ناك نإو « كعنص سئب : هليوأتو «٠ انه فذح الو ةيردصم اهنأ : عبارلاو

 : لوقت امك « كعنص عنصلا سئب : لوقت ىتح كعنص سئب مالكلا ىف نسحي ال

 . كمايق نظأ : لوقت الو « موقت نأ نظأ

 . "عفر عضوم ىف ةفوصوم ةركن اهنأ : سماخلاو

 امو صوصخملا ىهو ةلوصوم اهنإ : لاقف صوصخملا اهنأب :لئاقلا امأو)

 ىذلا ائيش معن : ريدقتلاو « تعنص ام ام معن : لصألاو ء« ةفوذحم ىرخأ

 . ©( ءارفلا لوق اذهو هتعنص

 لخدت تراصف لق تفك امك معن تفك امنإ : لاقف ةفاك اهئآب : لئاقلا امأو
 . ةيلعفلا ةلمجلا ىلع

 : لاوقأ ةثالث اهيفف مسا اهيلو نإو

 عوفرملاو رمضم لعافلاو زييمتلا ىلع بصن عضوم ىف ةركن اهنأ : لوألا

 . نييرصبلا بهذم وهو : ليق . صوصخملا وه ©")(«ام» دعب)

 . ركذيس امل هقالطإ ىلع لقنلا اذه سيل : تلق

 .٠ هيوييس بهذم رهاظ وهو « لعافلا ىهو « ةمات ةفرعم اهنأ : ىناثلو
 ' . ءارفلا لوق وهو ٠ ىسرافلاو جارسلا نباو دربملا نع لقنو

 عوفرملاو بارعإلا نم اهل عضوم الف ٠ لعفلا عم تبكر (ام) نأ : ثلاثلاو

 . ءارفلا هزاجأو موق هب لاقو ٠ لعافلا وه اهدعب

 .ج أ (90)

 . 6« اهدعب » ب ىفو ج ءأآ0(1
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 : تاهيبنت

 . لاوقأ ةثالث ىلع قداص ( زيمم امو) هلوق نأ هتركذ امم رهظ دق : لوألا

 هنأ رهاظلا نأ الإ "'”لاوقأ) ةسمخ ىلع قداص ( لعاف ليقو) هلوق نأو
 حرش ىف امهيلع هراصققال . ةسمخلا نم لوألاو ةثالثلا نم لوألا دارأ ©"”(امنإ)
 . ةيفاكلا

 - مسالا هيلو امو لعفلا هيلو ام ىنعأ - ناتروص همالك ىف جردني : ىناثلا

 . امهيف زاج لعاف وأ زبيمت ( ام ) نأب لوقلا نإف

 وهو ©”( هب ) ادب ىذلا لوقلا حيجرت ىلإ ريشي انه هترابع رهاظ : ثلاثلا
 ةمات ةفرعم اهنأ ىلإ '”ليهستلا ىف بهذو « ةيفاكلا ةرابع اذكو « زييمت (ام) نأ

 : هجوأب لدتساو ىئاسكلاو هيوبيس نع هلقنو « لعاف اهنأو

 . ازييمت نوكت الف « ماهبإلا ىف ريمضلل ةيواسم ( ام ) نأ : اهدحأ

 ةركنلاو ( امعن السغ هتلسغ) وحن ىف اهيلع راصتقالا رثك هنأ : ىناثلاو

 . اردان الإ اهيلع رصتقي ال معن ةيلاتلا

 لال الباق نوكي نأ دبال اضيأ هريغ ىفو بابلا اذه ىف زبيمتلا نأ : ثلاثلاو

 ال ءانبلا ىف ةلغوتملا ءامسألاب الإ نوكي ال زييمتلا نأ ىلع هريغو روفصع نبا صنو

 . ام نم ءانبلاو « ماهبإلا ىف لخدأ الو ”(يسك) ماهبإلا ىف ةلغوتملاب

 : ارظن هيوبيس نع بهذملا اذه لقنب فنصملا مزج : عبارلا

 . قدلا معن : ىأ « امعن اقد هتققد "''( ىف) هيوبيس لوق هدنتسم نإف

 «ىنعم ريسفت نوكي نأل لمتحم وهو اهؤادبإ ءىشلا معن . ىه امعنف ىفو

 . بارعإ ريسفت ال

 .دج ا(. ب (0) .ج ا( اب )١(

 . ١؟5ص ليهستلا (5) .1
 . جا اب (50) .ج ا. اب (0)



 مامت عم فيرعتلا ىعداو «هيوبيسل « ىمث مهضعب عفرلاو : ةيفاكلا ىف هلوقو

 . | :هلوقو

 ادب ودبي سيل مسا ربخ وأ ادتبم دعب صوصخملا ركذيو
 . (سئب) دعب مذلابو (معن) دعب حدملاب دوصقملا وه صوصخملا

 : لاوحأ ةثالث هلو

 ذئتيح هبارعإ ىفو ( ديز لجرلا معن ) وحن اهلعاف دعب ركذي نأ : ىلوألا

 : هجوأ ةثالث

 . هربخ هلبق ةلمجلاو أدتبم نوكي نأ : لوألا

 . رامضإلا بجاو أدتبم ربخ نوكي نأ : ىناثلاو

 . ( ادبأ ودبي سيل ) : هلوق .ىنعم اذهو

 . هربخ فذح ادتبم نوكي نأ : ثلاثلاو

 . هيوبيس مزج هبو 2( حيحصلا وه لوألاو)

 الإ مذلا وأ حدملب صوصخملا نوكي نأ هيوبيس زيجي ال : ؟9شفذابلا نبا لاق

 «لامتحا اهيف هيوبيس ةرابعو « هزاجأ هيوبيس نأ : ليهستلا حرش ىف ركذو

 بح ىلع بشو ةطانرغب دلو « شذابلا نباب فورعملا دمحأ نب ىلع نسسحلا وبأ وه ()

 حرشف وحنلا ىف همه لذبو . ةيبرعلاو ةعيرشلا ىف عربو « ايندلا ىف دهزلاو ةليضفلا
 ريغو دربملل بضتقملاو « جارسلا نبال لوصألاو « هيوبيس باتك حرش ذإ : بتكلا تاهمأ

 ١ . كلذ

 . ه 678 ةنس ةطانرغب ىفوت

 ففي



 ىف هتحصل « نيعتم ىدنع وه لب « ىلوأ لوألاو : ليهستلا حرش ىف لاق

 لوخدل بصني نأ هنم مزلي هنإف « ىناثلا فالخب لصأ ةفلاخم نم هتمالسو ىنعملا

 :ليهستلا حرش ىف لاقو « روفصع نبا مهنم موق هزاجأف ثلاثلا امأو « هيلع ناك

 هلحمو الإ هفذح مزتلي (ربخ دجن ملو مزتلم فذحلا اذه نأل ؛ حيحص ريغ وه

 . هذدسم دسي ءىشب لوغشم

 مزال هنأب درو « لعافلا نم لدب صوصخملا نأ ىلإ : ناسيك نبا بهذو

 .معن ةرشابمل حلصي ال هنأبو «مزالب لدبلا سيلو

 ءاوس ربخ هدعب ةلمجلاو أدتبم دئتيح وهو «سئبو معن لبق ركذي نأ : ةيناثلاو

 انوكي نأ ةيمسالاب لوقلا ىلع اوزوجو ءامهتيمساب مأ سئيو معن ةيلعفب : ليقأ

 ٠ . سكعلاو ربخلا صوصخملاو نيأدتبم

 ؟طبارلا وه امف هريخ ةلمجلاو أدتبم صوصخملا لعج اذإ :تلق نإف

 لوخد روجيو « لعافلا ىف ىذلا مومعلا وه روهمجلا دنع طبارلا : تلق
 :'"رعاشلا لوقك هيلع ءادتبالا خساون

 )١( ليوطلا نم وهو - ةيرثطلا نب ديزي : هلئاق -.

 .اهئاضقل لاتحأو اهجلاعأ «اهيف سرامأ» اهئاضق ىتأت مدعو اهرسع «ةجاح ريذعت» : ةغللا

 لعاف ةعامجلا واوو ضام لعف «ىنولسرأ» نامزلا نم لبقتسي امل فرظ ءاذإ» : بارعإلا

 هيلإ فاضم ؛ريذعت» لسرأب قلعتم فرظ «دنع» هب لوعفم ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو
 سرامأب قلعتم «اهيف» هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف «سرامأ» هيلإ فاضم «ةجاح»

 لحم ىف ةلمجلاو ,ءلعاف «سرامملا» حدملا ءاشنإل ضام لعف «معن) اهمساو ناك «تنك»

 .ناك ربخ بصن

 .2«سرامملا معن تنك : هيف دهاشلا |

 خساونلا نم ىهو - اهلعافو معن ىلع ناك تلخد ثيح - ١
 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو . 7 / 77/4 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 /4مه ”7 .

 فب



 سرامملا معن تنك اهيفسرامأ 2 ةجاح ريذعَت دنع ىنوُلَسرَأ اذإ
 (7 آلا لوقكو

 ةريشعلا نباو ىَدّتلا وخخأ معن هللا دبع نبا نإ
 معن ارباص هاندجو اًنإ) :ىلاعت هلوقك هيلع ةلالدلل فذحي نأ : ةثلاثلاو

 . "4 دبعْلا

 . ىفك هب رعشم مدقب نإو : هلوقب راشأ اذه ىلإو

 . هريخأت بجي ال صوصخملا نأ هتمدق امب رهظ دق : تلق نإف
 . رخآتم نوكي نأ ىضتقي .دعب صوصخملا ركذيو : هلوقو

 ىف فنصملاو روفصع نبا هب حرص هميدقت زاوج نم هتركذ ام : تلق
 : هلوق لب ههيدقت عنم مهوت اهحرشو ةيفاكلا ىفو انه هترابعو ليهستلا

 020 ملم

 ىّقتقملاو ىلا معن ملعلاك ىَقَك هب ”رعشم ْمدقب نإو

 )١( لماكلا نم وهو .هللا دبع نب ةريغلا اهيف دم ةملك نم ىحمشلا لبهد لبهد وبأ وه : هلئاق ٠

 ءاخسلاو مركلا بحاص : ىأ - لادلا فيفختو نونلا حتفب غب - «ىدنلا وخأ» : ةغللا .

 هيلإ فاضم «دبغ» ةحتفلاب بوصنم نإ مسا «نبا» بصنو ديكوت فرح ؛«نإ» : بارعإلا .
 هنأل ةمضلا نع ةباين واولاب عوفرم لعاف «وخأ» صضام لعف «معن» هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو

 هيلإ فاضم «ةريشعلا» وخأ ىلع فطع «نباو» هيلإ فاضم «ىدنلا» ةتسلا ءامسألا نم «

 .نإ ربخ عفر لحم ىف هلعافو معن ةلمجو
 معن ىلع نإ وهو خسانلا لخد ثيح «ىدنلا وخأ معن هللا دبع نبا نإ» : هيف دهاشلا

 .اهلعافو

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو . 7/4 ىنومشأالا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم
 مال / 5 . '
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 . هب رعشم لب صوصخملا وه سيل مدقتملا نأب حيرصت

 ام ةلالدل هيف فذح ام ال ءصوصخملا هيف مدقت امم لاثملا اذه نأ رهاظلاو

 نأ .ءاوس اسيلو ربخ هلعجو أدتبم هلعج نيب فنصملا ريخ فيك :تلق نإف

 نم هدنع فعضأ وهف هزاجأ نمو مهضعب هعنم دق ىناثلاو « هيلع قفتم لوألا

 ا . لوألا

 هنأ عم «ةوقلا ىف امهءاوتسا ال امهزاوج ىضتقي امهنيب رييختلا :تلق

 لاوقألا فطعب ريثك ةداع ترج دقو «فالخ ةياكح لب ًرييخت نوكي الأ لمتحي

 . وأب

 همالك لمحي 2''(امنإف) نيقباسلا .نيلوقلا (أدتبم) هلوق لمتحي :تلق نإف

 . هيلع

 . فوذحم ربخلا نأ نيبل رخآلا دارأ ول ذإ « هلبق ام هربخ نأ ىلع : تلق

 : هيبنت

 : ناطرش صوصخمللا
 ٠ ( لمج ريعبلا معن ) مهلوقك بلاغ طرش وهو صتخي نأ : :امهدحأ

 . لعافلا نم صخأ نوكي نأ : ىناثلا

 :هلوقو

 . ءاس سئبك لعجاو

 .( وه الجر ءاس) و ( لهج وبأ لجرلا ءاس) لوقتف امكحو ىنعم : ىنعي

 ؟ ءاس نزو ام : تلق نإف

 : ليق كلذلو « مذلا ىف ةغلابملل اهنأ ليلدب - نيعلا مضب - ّلعَف : تلق

 . واو نع اهفلأو « ىتآلا عونلا دارفأ نم اهنال « ١ ركذلاب ءاس دارفإل ةجاح ال

 . فرصتي ال لعف ىهو



 مُعنك ةثالث ىذ نم العَف لعجاو : هلوقو

 معن لثم لعجيو « ىثالث لعف لك نم - نيعلا مضب - لعف ءانب زوجي
 « سئبو معن لعافك لعاف ءاضتقاو « مذلاو حدملا ةدافإو « فرصتلا مدع ىف سئبو

 ام ىلع زييمتب رّسفم ريمض وأ اهبحاص ىلإ اًفاضم وأ لال اًبحاصم رهاظ نوكيف
 . ليصفتلا نم مدقت

 4 لَ تريك. . » : ىلاعت هلوقك لعق ىلع عضو ام كلذ ىف ءاوسو
 لجرلا مّلع ) و (نالف لجرلا َرْضَق ) وحن لوح مث لعف وأ لّعف ىلع عضو وأ
 . (ديز

 اذإ ءىشلا تلجسأ : لاقي ءديق الب : ىآ : حراشلا لاق ( الجسم ) هلوقو
 . اقلطم عافتنالا نم تنكمأ

 حدملا دصقل « ىئالثلا نم لعَف ءانبو ( الجسم ) لاق فيك : تلق نإف
 روفصع نبا كلذ ىلع صن ؟ سايقب هنم بجعتي امم نوكي نأب طورشم مذلاو

 . شفخألا نع هاكحو

 . لقف ىلع ""( غوصللا ) لمشييل . « الجسم ) لاق نوكي ذأ لمتحيب
 . لعف وأ لعف ىلع غوصملاو

 ىنعمك حولا هب دصق اذإ روكا لعف ىنعم نأ همالك ىمفتتم : :تلق نإف

 روكذملا لعف ىنبت ال برعلا نأل ءاوسب اسيلو «سئب ىنعمك مذلا هب دصق اذإو معن

 نبا كلذ ىلع صن «بجعتلا ىلنعم اودارأ اذإ الإ .مذلا وأ حدملا ىنعم هنمضتو

 ' . روفصع

 . بجعتلا ىنعم ةدايزو مذلاو حدملا ىلع لدي نذإ وهف

 . « عوضوملا هج ء ب ىفو -0(1)



 نوكي لب سئيو معن ىنعمب روكذملا لعف نأ همالك ىضتقم نأ ملسن ال : تلق
 . معنك العف لعجاو : هلوق

 . سئب مظنلا ىف ركذي مل هنأ هديؤيو ٠ ىنعملا ىف ال مكحلا ىف : ىنعي

 ؟ ىنعملا ىف معن لثم لعجي فيكف حدملل لعف لك سيلو
 . "!بجتعتلا ىنعم نمضم روكذملا لعف نأ : ليهستلا ىف ركذ دقو

 نأل ء رظن اهماكحأ عيمج ىف معن لثم روكذملا لعف لعج ىفو : تلق نإف
 ارمضم وأ اهب نورقملا ىلإ اًقاضم وأ لأب اًنورقم الإ نوكي ال اهلعاف نأ اهماكحأ نم

 ٠ . ردن ام الإ زييمت هرسفي

 ىلع هرامضإو لأ نع هؤانغتساو ءابلاب هلعاف رارجنا رثكي هيلإ راشملا لعَفو
 . "معن فالخ ©)ليهستلا ىف ركذ امك هلبق ام قفو

 روكذملا لعف ىرجي نم برعلا نم نأ شفخألا نسحلا وبأ ركذ : تلق
 . مذلاو حدملا ىنعم نم هنمضت امل اًبعر امهلعافك هلعاف لعجيف سئبو معن ىرجم

 معن لعافك هلعاف نوكي نأ كاذ ذإ مزلي الف ٠ امهارجم هيرجي ال نم مهنمو

 ش . بجعتلا ىنعم نم «!( هيف امل ) اًيعر سئبو

 . ناتغل امهنأ اذه رهاظو

 : هيبئث

 نأ روفصع نبا ركذو « لجرلا مّلعب ليهستلا حرشو ةيفاكلا حرش ىف لثم

 معن لامعتسا اهتلمعتسا لب « لعف ىلإ اهلوحت ملف ظافلأ ةثالث ىف تذش برعلا

 . عمسو لهجو ملع : ىهو « ليوحت ريغ نم

 )١( ليهستلا ص١78 .
 )( ص ليهستلا ١78 .

 )*( رعاشلا لوق كلذ لاثم :

 مامل وأ ةحفص الإ هنم ىري ال ىذلا روزلاب بح

 ه بجعتلا ىنعم نم هيف امل ارظن ءالاجر اومرك نوديزلاو . دير مُهَقو  7/58٠١.ينومشأ
 ) )8هتاف ال »أ ىفو ءج ءاس « .



 .اذّبح معن لثمو : هلوقو

 . حدملا ةدافإ ىف اهلعافو معن ةلزنمب اذبح نأ :ينعي

 سيلو ( معن ) لثم هعومجمب ( اذبح ) نأ هترابع ىضتقم : تلق نإف
 . معن لعاف ةلزنمب اذو ٠ معن ةلزنمب بح لب «كلذك

 نورقملا 2)وه) معن ةلزنمب وه ىذلا بح نأ ىلع هيبنتلا دصق هنأك :تلق
 .اذب

 . ( بح معن لثمو ) لقي مل كلذلف

 ىلع اهتلالد عم رعشي اذبح نأل . ركذ امك معن لثم اذبح سيل : تلق نإف
 . معن فالخب سفنلا نم بيرقو بوبحم حودمملا نأب «٠ ماعلا حدملا

 .حدملاو ةبحملا هب دصقي لعف «بح» نأ حيحصلاو :ليهستلا حرش يف لاق

 . بلقلا ىف روضحلا ىلع كلذب لديل ( اذ ) هلعاف هلعجو

 امب اهراعشإ كلذ ىفاني الف «ماعلا حدملا ةدافإ ىف اهلثم اهلعج امنإ :تلق
 .ركذ

 نبا لاق . راتخملا وهو « هيوبيس بهذم ©"”(رهاظ) وه (اذ لعافلا) هلوقو

 هربخو أدتبم ديزو « اهلعاف اذو لعف بح : - دير اذبحب لثم نأ دعب فورخ
 . كلذ ريغ معز نم هيلع أطخأو . هيوبيس لوق اذه .اذبح

 اذ عم بح بيكرتب نيلئاقلا ىلع درلاب ضيرعت ( اذ لعافلا ) هلوق يفو
 : نابهذم مهلو

 (دحاو مسا بح عم ©7(اذ) راصف «اذ» ةيلعاف لازأ بيكرتلا نأ : امهدحأ

 . هدعبام هربخو ءادتبالاب اعوفرم

 . هيوبيس ىلإ هبسنو . روفصع نبا امهقفاوو جارسلا نباو دربملا بهذم وهو

 . امدقم (ربخ ''”(اذبح) نوك مهضعب زاجأو

 )١( » 1ىه ) ج ىفو - ب ( .

 ) )0ج .

.15 

 .( اذ )ب ىفو . ج ءأ8(1)
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 هلعاف العف بح عم راصف (اذ) ةيمسا لازأ بيكرتلا نأ : رخآلاو

 . شفخألا مهنم موق بهذ هيلإو ءصوصخملا

 ام ىلع نيظفللا نم لك رارقإ هيف نأل ٠ بيكرتلا مدعب لوقلا : حيحصلاو

 . هيلع ناك

 : هلوقو

 ذبح ال لعق امد درت نإو

 . مذ حدملا ىفن نال « ةيفانلا ( ال ) تلخدأ مذلا ديرأ اذإ هنأ ىنعي

 ىنعم سئب ةقفاوم لصحتف ( ال ) اهيلع لخدتو : ليهستلا حرش ىف لاق

 . سئب الو معن هيلع لدي ال امم اذبح هب رعشي ام نايب مدقت دقو

 . صوصخملا اذ لوأو 2: هلوقو

 . اذل اعبات مذلا وأ حدملاب صوصخملا لعجا : ىنعي

 . هميدقت عنتمي ال ""امهصوصخم)

 ميدقت عانتما ىلع هيبنتلا نييوحنلا رثكأ َلفْغأ : ليهستلا حرش ىف لاق

 . بايلا اذه ىف صوصخملا

 ديز) نم دارملا نوك مهوت فوخ كلذ ببس نأ : ذاشباب نبا ركذ : تلق

 . اذه بح ديز (اذبح

 نم عنلا نوكي نأ ىغبني الف ؛ ديعب اذه موتو : ليهستلا حرش ىف لاق

 ْ . لثلا ىرجم (اذبح) ءارجإ لجأ نم عنملا لب د « هلجأ

 3 ةنؤم وأ ناك اركذم صوصخملا ناك ءىش ىأ ىنعي (ناك اّيأ ) هلوقو

 )١( اهصوصخم )أ ىفو ءاج ءاس ( .
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 اذبح) و (ناديزلا اذبح) و ( ديز اذّبح) لوقنف « اعومجم وأ ىنثم وأ ناك ادرفم
 . ( تادنهلا اذبح) و (نادنهلا اذبح ) و ( دنه اذبح ) و ( نوديزلا

 الو ثينأت ىف ريغي ال ( اذ ) ظفل نأ : ىنعي (اَذَب لدعُت ..ال) : ةلونقو
 . عمج الو ةينثت

 (نوديزلا.ءالوأ بح ) الو ( ناديزلا ناذبح ) الو ( دنه ىذبح) : لاقي الف
 . ريغُت ال لاثمألاو ٠ لثملا ىرجم ىرج هنأل : ليقف كلذ ةلع ىف فلتخاو

 . الملا ىهاضي وهف : هلوقب زاشأ هيلإو

 ىف لعافلا فلتخي ال امك فلتخي الف ؛ عئاش سنج (15) +ىسرافلا لاقو

 . اريمض ناك اذإ :ىنعي

 ركذم ىلإ (دبأ هيف ةراشإلا نال . فلتخي مل امنإ : ناسيك نبا لاقو

 . ةلثمألا ىقاب اذكو « دنه ْنسح اذبح : دنه اذبح ىف : ريدقتلاو .فوذحم

 . اهيلع ليلد ال ىوعد هنأب درو

 :ناهيبنت

 لعج نم لوق ىلع 2”هتقباطم مدع نع راذتعالا ىلإ جاتحي امنإ : لوألا
 .راذتعا ىلإ جاتحي الف بيكرتلا ىلع امأو « العاف (اذ)

 «”ليهستلا ىف زاجأو « (اذبح ) دعب صوصخمما بارعإ انه ركذي مل : ىناثلا
 .فذحلا بجاو أدتبم ربخ نوكي نأو « هربخ هلبق ةلمجلاو أدتبم نوكي نأ

 . معن صوصخم ىف نيهجولا ميدقتب ءانغتسا انه كلذ ركذي مل امنإو
 . ( اذ ) نم لدب وه : ناسيك نبا لاقو

 )١( ؟« لصألا ىف ةقباطم نع » لصألا ىف . 

 )( ص ليهستل تلا 9؟١ .
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 مدقتف بيكرتلاب لوقلا ىلع امأو « لعاف ( اذ ) نأب لوقلا ىلع هموزلب درو

 . هبارعإ

 ؟ طبارلا امف « هربخ هلبق ةلمجلاو أدتبم صوصخملا برعأ اذإ : تلق نإف

 . سنجلا هب ديرأ ( اذ ) نإ انلق اذإ مومعلا وأ ةراشإلا طبارلا : تلق

 : قورف معن صوصخمو اذبح صوصخم نيب : ثلاثلا

 قبس دقو « معن صوصخم فالخب « مدقتي ال اذبح صوصخم نأ : اهلوأ
 . هنايب

 . معن صوصخم فالخب .٠ خساونلا هيف لمعت ال هنأ : اهيناثو

 نأل ( معن ) باب ىف هنم لهسأ فوذحم ادتبم ربخ هبارعإ نأ : اهئلاثو

 . لخدت ال انه ىهو « هيلع ءادتبالا خساون لوخد نم أشن كانه هفعض

 ظ : ليهستلا حرش ىف هلاق

 اذبح)و ( ديز الجر اذبح ) وحن هدعبو هلبق زيبمتلا كل زوجي هنأ : اهعبارو
 . ( الجر ديز

 أ 1. ريثك كاصتساو .* ريس هس امضالكو : ليسا عرش يف ل

 0 . رثكأو ىلوأ زييمتلا ميدقت

 . قيس اد ردت هد ويم خان ف ؛ ( معن ل سوصخس الشب كلو

 ٌرجف وأ بحب عفا اذ ىوس امو : هلوقو

 اهلعاف ءىجيف حدملا ةدارإ عم ( اذ ) نع درفت دق (بح ) نأ :

 . (ديزب بح ) وحن ةدئاز ءابب (نورجمو ( ديز بح ) وحن اًوفرم

 ىنعم نمضم ىثالث مالك ىف زئاج لامعتسالا اذهو : ليهستلا حرش ىف لاق

 . بجعتلا

 ردك اح ا مامضنا اذ نودو ٠ : هلوقو
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 لقنب ( ديز بح ) : لاقيف ( اذ ) نم تدرفأ اذإ ءاملا مض رثك : ىنعي

 :"”هلوق دشني نيهجولابو « زئاج حتفلاو ٠ ءافلا ىلإ نيعلا ةكرح

 لقت نيح ةلوتقم اهب بحو مف امال م اف ماقال 000 0

 . حتفلا الإ روجي الف ( اذ ) عم امأو

 . حتفلا نم رثكأ هنأ ىلع لدي ال ©”هلوق : تلق نإف
 . ءاحلا ةمومضم (اذ) ريغ عم ©” بح ) ءىجي ام رثكأو .: حراشلا ٍلاقو

 هب دوصقم لعف لك ىف درطم ليوحتلا اذهو : ةيفاكلا- حرش ىف لاق :تلق

 ٠ ظ . حدللا
 «!”بجعت وأ حدم هب دارم ءافلا ىقلح لعف لك اذكو : ليهستلا ىف لاقو

 . برعلا داوجأ دحأ ديسأ نب ديلولا نب دلاخ اهيف حدمي ةملك نم «ىبلغتلا لطخالا : هلئاق )١(

 .- ليوطلا نم وهو - اهجازمب مكنع اهوُلَتقا تلقف : هردصو
 بحو)ل اهتروس عفدي هنأل .«ءاملاب اهجزم :اهلتقو ءرمثلا ىلإ دوغي ريمضلا «اهولتقا» : ةغللا

 .2« اهب بيظآو-» هئاكم ىف ىوريو «اهب

 نأب هباحصأ رمأي كلذل وهف 3 ءاماب تجزم اذإ رمضللل هتبحم ةرثك نم بجعتي : ىنعم لا

 . هيف بغريو هبحي ىذلا هجولا ىلع نوكتل ءاملاب هل اه وعشعشي

 لحم ىف ةلمجلاو ٠ هلوعفمو هلعافو رمأ لعف «اهولتقا» لعافو لعف 6«تلقف» :بارعإلا

 'لعف «بحر» اًضيأ اولتقاب قلعتم اهجازمب» اولتقاب قلعتم « مكنع » لوقلا لوقم بصن
 فرظ «نيح# زييمت «ةلوتقم» بح لعاف ريمضلاو « ةدئار ءابلا ؛ اهب » حدملا ءاشنإل ضام

 . اهيلإ ؟نيحد ةفاضإب رج لحم ىف ةلمجلاو «هيف رتتسم

 .«اذ ريغ لعافلاو ءاهمضو 6«بح» نم ءاحلا حتفب ىوري هنإف ؟ « اهب بحر» : هيف دهاشلا

 نباو ؟/1 ليقع نباو 5 ىنومشالا : ةيفلألا حارش نسم هركذ :هعضاوم

0 
 .6 رثك » : ىأ : هلوق (1)
 .ب 0

 .795 ص ليهستلا (4)

 دفن



 ليضفتلا لعفأ

 ىبأ ْذَّللا بأو ليضفنتلل َلمْفأ بجعتلل هنم ْغوِصُم نم ْعص

 امهنيب امل « هنم ناغاصي اميف بجعتلا لعفو ليضفتلا لعفأ نيب برعلا تّوس
 روجي الامو « هنم ليضفتلا لعفأ زاج هنم بجعتلا غوص زاج امف «٠ بسانتلا نم

 . هنم ليضفتلا لعفأ غوص روجي ال طورشلا ضعب دقفل هنم بجعتلا لعف غوص

 ظ . ىبأ ذللا بأو :لاق اذهلو

 فوتسي ملو لعف نم وأ لعف ريغ نم هنوكل ٠ بجعتلا ىف ذش ام نأ ملعاو
 ىف ذش ام كلذكو ) هذوذشب اموكحم ليضفتلا ىف هلامعتسا زاج '”(طورشلا)

 (هصلا | ام) : لوقتف اًضيأ ''(هذوذشب اموكحم بجعتلا ىف هلامعتسا زاج ليضفتلا

 . ( هب صصلا)و

 . "؟(طاظش نم صلأ وه) مهلوقك لعف ريغ هنم ناك نإو

 . , لص ليضفتلا ىلإ هب عنام لص بجَمَت ىلإ هب امو : هلوقو

 ام لثمب هظفل نم لعفأ ءانب زوجي ال اميف ليضفتلا ىلإ لصوتي هنأ : ىنعي
 . هارجم ىرج امو دشأ نم بجعتلا ىلإ هب . لصوت

 لّصوتملا لعفلا ردصم انه بصُْيو ٠ مسا انهو لعف بجعتلا ىف دشأ نكلو

 . كلذ وحنو ( ورمع نم اًجارختسا دشأ ديز ) : لوقتف ٠ ازييمت هيلإ

 (ٌةرج نإ نمب اًظفل وأ اريدقت (دبأ هلص ليضفتلا لعفاو : هلوقو

 ْ . لأب فرعمو فاضمو درجم : ليضفتلا لعفأ

 )١( ج أ .

 . ب(

 ؛ اتفيأ ىكحو ء رت اذإ - حتتفلاب - صصل - عاطقلا نبا ىكح دقو «٠ صل نم هونب (*)
 مسا - نيشلا رسكب - ظاظشو « هيف ذوذش ال كلذ ىلعو « ٌةيفخ هذخأ اذإ - هصصل

 . كلذ ىف لثملا هب برضيو ةبض ىنب نم ةّيصوصللا ىف ءاكذلاب فورعم صل

 لوي



 (ورمع نم لضفأ ديز ) وحن اظفل لوضفملل ةراج نمي هنارتقا مزلي درجملاف

 ."”4 ىقبآو ريح ةرخآلاو » وحن : (ريدقت وأ
 . امهب (نم) نارتقا "”(عنتميف ) لأب فرعملاو فاضملا "!(امأو)

 ش . ١ : ناهيبنت
 . ليضفتلا لعفال ةبحاصملا ( نم ) ىنعم ىف فلتخا : لوألا

 ١ اهنأ ىلإ هيوبيس بهذو « ةياغلا ءادتبال اهنأ ىلإ هقفاو نمو دربملا بهذف
 .ضيعبتلا ىنعم ديفت كلذ عم اهنأ ىلإ راشأو « اًضيأ ةياغلا ءادتبال

 . معي ملو ضعب ىلع هلضف : ( ديز نم لضفأ وه ) : ىف لاقف
 ديز) : لئاقلا نإف « ةزواجملا ىنعمل اهنأ ىلإ : ليهستلا حرش ىف بهذو

 . لضفلا ىف ًارمع ديز رواج : لاق هنأك (ورمع نم لضفأ

 . ( ىلإ ) اهدعب عقي نأ زاجل ''”( اًدوصقم ) ءادتبالا ناك ولو : لاق

 : نارمأ ضيعبتلل اهنوك لطبيو : .لاق

 . (ميظع لك نم مظعأ هللا ) وحن اماع اهب رورجملا نوك ةيخالص :رخآلاو

 .دربملا لوقك «ءضيعبتلا ىنعم ديفت الو «ةياغلا ءادتبال اهنوك رهاظلا :لوقأو

 .نبا هب در دق اهدعب عقي نأ زاجل اةوصقم ناك ول ءادتنالا نأ نم فتصملا هب در امو
 وأ «ملعي ال هنوكل ؛هب رابخخإلا كرثي دق ءاهدتنالا نآل- ءمزالب سيلو «هلبق "”دالو

 عماسلا فقي ال ذإ ؛ليضفتلا ىف غلبأ كلذ نوكيو «هب رابخإلا دصقي ال هنوكل
 ] .ءاهتنالا لحم ىلع

 )١( ةيآلا ١7 ىلعالا ةروس نم .

 .ب()

 . ( عنتمي ) ! ىفو ءاج ءاب (7)

 ْ ش .ج أ (8)

 < عمسف دادغب ىلإ هرظن بوص مث « روهشم ىوحن وهو دمحم نب:دمحأ سابعلا وبأ وه (5)

 ليغ



 هدعب اهرورجمو (نم) فذح رثك (ربخ ليضفتلا لعفأ عقو اذإ : ىناثلا

 . 4 هللا دنع طسْقَأ مكلذ ... » :وحن

 . ©9ةفصلاو لاحلاك فذحلا لق ربخ نكي مل نإو

 سيلو ٠ نم نيبو لَمْفأ نيب لصُي ال هنأ ىضتقي ( هلص ) هلوق : ثلاثلا

 . لعفأ لومعمب امهنيب لصفلا زوجي لب « هقالطإ ىلع

 : ؟هلوقك اهب لصتا امو ولب امهنيب لصُف دقو

 رمح ىلع ةبهوُم ءام نم  انل تْلدَب ول بيطا كولو
 .ساحنتلا ىلع هرثؤي ناك جاجزلا نأ الإ ساحنلا رفعج ىبأ هرصاعم عم هريغو جاجزلا نم -

 ةنس رصمب ىفوت « كلذ ريغو « دودمملاو روصقملا باتكو هيوبيسل راصتنالا باتك هلو

 . اها

 )١( ةرقبلا ةروس نم 747 ةيآلا نم .

 : لالا لاثم (9)

 ةللضُم كاوُه ىف ىداؤف َلَظَف الما ردبلاك كانلخ دقو توُند
 7 7 ردبلا نم لمجأ توند : ىأ
 : ةفصلا لاثمو

 ليلظ دراب ىبنجب اذنغ ىليقت نأ ردجأ ىخورت
 . - لماكلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل : هلئاق (

 حتفو واولا نوكسو ميملا حتفب هب - ©« ةبهوم ١ تيخس « تلذب ١» بذعأ « بيطأ » : ةغللا

 . بهاوم عمجلاو - ءاملا اهيف عقنتسي لبجلا ىف ةرقن - اهرسك وأ ءاهلا

 ةمالعو ءادتبالاب عوفرم ادتبم وفو فوذحم هب مسقملاو ءمسقلل واولا « كوفلو » : بارعإلا
 ربخ « بيطأ ١ هيلإ فاضم فاكلاو ةتسلا ءامسألا نم هنأل «٠ ةمضلا نع ةباين واولا هعفر

 باطخ ءاتو ضام لعف ©« تلذب » ةيطرش نوكت وأ نمت فرح نوكت نأ زوجي « ول » ادتبملا
 « ءام نم » فوذحم باوجللاف « ةيطرش ول تناك نإو - لذبب قلعتم « انل » هلعاف ةئنؤملا

 ءال ةفص فوذحمب قلعتم « رمخ ىلع ٠ هيلإ فاضم « ةبهوم ١ بيطأب قلعتم رورجمو راج

 . هيهوم

 لوضفملل ةراجلا نم نيبو هنيب لصف دقو . ليضفتلا لعفأ هنإف « بيطأ » : هيف دهاشلا
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 . كلذ ريغب روجي الو

 نيبو اهنيب عمجلا زاج نمي ىدعتتي امم ليضفتلا لعفأ ىتب اذإ:: عبارلا

 لك نم ورمع نم برقأ ديز ) وحن « ٌةرخؤم وأ ةمدقم : لوضفملا ىلع "”ةلخادلا

 . ( ورمع نم ريخ لك نم برقأو ( ريخ
 امأف «ةروكذملا نمب امهنارتقا عنتمي لأب فرعملاو فاضملا نأ مدقت دق : سماخلا

 : ©9هلوق

 فدسلا ىف دايجلا ضكرب انم انّمّلعأ ّىدولا سرغب نحن

 فلألا لخدت امك « هيلإ فاضملا "" حارطا ) ايوان فاضاف ملعأ دارأ هنإف
 . ليهستلا حرش ىف هلاق ل اهطوقس ىونيؤ ل ةنكمألا ضعب ىف ماللاو

 : «2ىشعألا لوق امأو

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو ء 7/786 ىنومشأالا : ةيفلألا حاوش نم هرك : 0 -

. 

 . لوضفملا ىلع ةلخادلا نم » يو أ 0

 -حرسنملا نم وهو - ميطخلا نب سيق : ليقو « ةرقرقلا دعس وه : هلئاق (1)
 «دايجلا ضكر لخنلا راغص - ءايلا ديدشتو لادلا رسكو واولا حتفب ةب - © ىدولا » : ةغللا
 - دايجلاو ١ ودعيل هتثثحتسا اذإ ىلجرب نمرفلا تضكر : لاقي هقهبرلا كيرمت : ضكرلا

 ١ . ةملظلاو ءوضلا « فدسلا ٠ « داوج عمج - ميجلا رسكب

 ربخ « انملعأ » هيلإ فاضم « ىدولا » ملعأب قلعتم ©« سرغب » أدتيم « نحن » : بارعإلا

 ىف اهضكر : ىأ « ىف ىنعمب ءابلاو ضكرب قلع « فدسلا ىف » هيلإ فاضم انو أدنبملا

 : رونلاب ةملظلا طالتخا تقو

 ريمض ىلإ فيضأ دقو ليضفت لعفأ ؛ ملعأ » نإ ثيح ء انم اتملعأ » : هيف دهاشلا

 عم عنتمم كلذو - ليضفتلا لعفأب ةقلعتملا لوضفملل ةرامجلا نم هدعب تءاجو « .نيملكتملا

 1 . فاضملا لعفأ

 . “ا ىنغملا ىف ركذو « 7/785 ىنومشالا :ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . .( دارطاب )ب ىفو ج ء0(1

 ىف ليفطلا نب رماع حدميو ةمقلع اهيف وجهي هل ةملك نم « نوميم ىشعألا وه : هلئاق (5).

 : . - زجرلا نم وهو - امهنيب تعقو ىتلا ةرفانملا

 له



 0 ىصح مهنم رثكألاب تسلو

 : هجوأ ةثالث ىلع لوأف

 . ةدئاز (لأ ) نأ : اهدحأ

 . دوجوملاب هيلع الولدم اردقم رثكأب ةقلعتم اهنأ : ىناثلاو

 نم رثكألاب تسلو ) : لاق هنأك « ةياغلا ءادتبال ال « نييبتلل اهنأ : ثلاثلا
 . ( مهنيب

 . فضي روكتمل نإو : : هلوقو

 . فاضمو لأب فرعمو درجم ليضفتلا لعفأ نأ مدقت دق

 ناديزلا) و (لضفأ ديز) لوقتف « ريكذتلاو دارفإلا هيف مزليف درجملا امأف

 . ثنؤملا ىف كلذكو (لضفأ نوديزلا ) و (لضفأ

 ١ . رثاكلل ةزعلا امنإو : همامتو

 ناوسعالا ددع نع ةيانك ىصنح رشكالاو ؛ ريثكلا ؛ رثاكلا » اددع ؛ ىصح »:ةغللا

 . ةيلغلاو ةوقلا «ةزعلا» «راصنألاو

 . ءارصتو ناوحأو رككأ دونج هلتع نمل يصتلا

 ' .' سيل ربخ « رثكألاب » همسا ةبطاخملا ءاتو صقان ضام لهنف « تسل » : بارعإلا

 « رثئاكلل : ادتبم « ةزعلا ١ رصح ةادأ « امنإو » زييمت ©« ىصح » نفكألاب قلعتم « مهنم »

 . ربخ فوذحمب قلعتم

 ليضفتلا لعفأ ىلع ةلخادلا « لآ نيب , عمج هنأ هرهاظ نإف « مهنم :م رثكألاب ١ : هيف دهاشلا

 : هيلع لوضفملل ةراجلا « نم »و

 . تيبلا اذهب الدتسم ىمرجلا ورمع وبأ امهنيب عمجلا زاجأ دقو

 نباو « ”/5 ماشه نباو 7/7857 ىنوممشألا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . مظانلا نباو 6« ص ىطويسلاو 2 ” 1١17/ 8 ليقع

 ٠.7/١5 قنغملا ىفو ةنازخلا ىف 501 مقر دهاشلاو 0/٠١7 شيعي نبا هركذو
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 ناديزلا) و (لضفالا ٌديز ) لوقتف « ةقباطملا هيف مزليف : لأب فرعملا امأو
 نادنهلا ) و (ىلَضُفلا ٌدنه) و (لضافألا وأ نولضفألا نوديزلا ) و (نالضفألا
 . (لضْفلا وأ تايلضفلا تادنهلا) و (نايلضفلا

 . ةفرعم ىلإ فاضمو ةركن ىلإ فاضم : ناعونف : فاضملا امأو

 ٌلضفأ ديز) : لوقتف « ريكذتلاو دارفإلا مزلي درجملاك ةركن ىلإ '”(فاضملاف)
 .ثنؤملا ىف كلذكو (لاجر لضفأ نوديزلا) و (نيلجر لضفأ ناديزلا) و (لجر
 : ماسقأ ةثالث ةفرعم ىلإ فاضملاو

 « ةقلطم ةدايز هب دصقي مسقو « هيلإ فيضأ ام ىلع هتدايز هب دصقي مسق
 . ةفص وأ لعاف مسا نم هيف ليضفت ال امب لوؤي مسقو

 : نالوق هيفو ( نم ) ىنعم هيف وني : لوالاف
 نمو جارسلا نبا بهذم وهو « درجملاك ريكذتلاو دارفإلا مزلي هنأ : امهدحأ

 | | ٠ . هقفاو

 مدعو « لأب فرعملاب ههبشل « ةقباطملا :نارمألا هيف زوجي هنأ : ىناثلاو .
 هلوقب لدتساو « فنصملا بهذ هيلإو « ( نم ) ىنعم ةينل « درجملاب ههبشل ةقباطمل
 ةمايقلا موي سلاجم ىثم مُكبرقأو ىلإ مكبحاب مكربخأ الآ » مالسلاو ةالصلا هيلع
 ْ . نسحأ عمجو برقأو بحأ درفأف « اًقالخأ مكئساحأ

 .ةثالثلا ىف دارم ( نم ) ىنعمو : فنصملا لاق

 «ةقلطم ةدايز هب دصق يذلا يناثلا مسقلا نم مكتساحأ :.ىرشخمزلا لعجو

 كلذلف (نم) ىنعم ىون امم امهنإف « برقأو بحأ فالخب ء عمج كلذلف

 امههبشل « ةقب ةقباطملا امهمزلتو ( نم ) ىنعم امهيف ىوني ال ثلاثلاو ىناثلاو
 . اهانعمو ( نم ) ظفل نع ءالخإلا ىف لآب فرعملاب

 . (فاضللا اماف) ج ٠ ب ىفو -10)



 ةفاضإو .29(َناورَم .ىنب الدعأ جشالاو صقانلا ) مهلوق ©”( اهلمحتي ) اممو

 كلذلو « هيف "”(ليضفت الام ) فاضي امك ٠ صيصختتلا درجمل نيعونلا نيذه
 «نم » ىنعم) هيف ىونملا فالخب هضعب وه سيل ام ىلإ امهيف لَعفأ ةفاضإ تراج
 ( هتوخإ نسحأ فسوي) روجي كلذلف ؛ ''”(هيلإ فيضأ ام ضعب الإ نوكي ال هنإف
 . مهنم نسحأ دصق نإ عنتميو « مهنسح دصق وأ « مهنيب نم نسحألا دصق نإ

 : هيب
 هلوقك ٠ ليضفتلا ىنعم نع ايراع انرجم ليضفتلا ٍلمفا دري دق

 ."” « ئقثا نمب مّلعأ وه.. . ل: ىلاعت
 . اسايق هيف ليضفت ال امب الوؤم ليضفتلا لعفأ لامعتسا : دربملا راجأو

 . ”عامسلا ىلع هرصق حصالاو : ليهستلا ىف لاق

 ال امب الوؤم "”لعفأ دوروب لوقلا ديبع ىبأ نع . ىرابنالا نبا ىكحو

 . ولخي ال : اولاقو ء رايتخالا اذه نويوحنلا '(هل) ملسي ملو « هيف ليضفت

 . هب لدتسا ام اولوأتو « ليضفتلا نم '”(ليضفتلا) لعفأ .

 . ( اهلمحتي ) ب ىفو ج ءآ1(١)

 ىنب الداع :لدعلا ىف ناورم ىنب نم دحأ امهكراشي مل هنأل ٠ هيف ليضفت الام لاثم اذه (؟)

 . ناورم

 هنال « كلذب بقل ٠ ناورم نب كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا نب ديزي وه : صقانلاو
 هسارب تناك ةجشل كلذب بقل «٠ زيزعلا دبع نب رمع وه : جشالاو « دنجلا قازرأ صقن

 .ةباد برض نم

 . ( لضفت الام )1 ىفو ءاج ءاب (0)

 . جاب (8)
 . مجنلا ةروس نم 77 ةيآلا نم (0)

 . 4١ص ليهستلا ()

 . ليضفتلا لعفأ : ىأ (0)

 .ج اب (4)

 . ج 21 (9)
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 دارفإلا مازستلا هيف روهسشملاف ( 0 هنم عمس ىذلاو : .ليهستلا حوش م ىف لاق

 . "9هلوقك« امج هل وه ام ناك اذإ عمجب دقو ريكذتلاو

 مثالا ماقأ ام متنأو « اًمارك متنك نيعلا دوبسأ مكنع بناغ اذإ

 « ليضفتلا ىنعم نم هدرجتل « ىراعلا ٠ (نلعفأ) عمج حصاافإو : لاق

 : (29وناه نبا لؤق -نوكيف ثنؤي:نأ راج
 سس سس ل |آ#آ

 )١( ليوطلا نم وهو - قدررفلا وه : هلئاق - .
 حيحشلا لصألاو : ميلل ىنعفإ - مالا عمج - (مثألا ) لب مسا (نيغلا دوسأ) : ةغللا:

 سفنلا .

 هعضوم نم لبجلا لوزي نأ الإ امارك نونوكي ال مهنأب ءالؤه: رعاشلا مذ : .ىنعملا ٠ مهنأو
 لوقي رعاشلا نأكف هعضؤم .نع لؤزي ال لبخا ناك .املو « هعيضوم ىف لبحلا ةماقإ ةدم مائل

 رحدلا دبأ ماثل مكنإ « مهل .|
 باغب قلعتما 2. (مكنع) ضام لعف: (باغ) نامزلا نم لبسقتسي ا فرظ ماذإ) : بارعإلا
 (متنأو) ناك ربخ « (امارك) اهمساو ناك (متنك) هيلإ فاضم (نيعلا) باغ لعاف (دوسأ)
 (مثالا) هيف رتستسم ريمض هلعاقو ضان :لغف (ماقأ) ةيردصم (ام) أدتبم متنأ ةفطاع واولا

 ا ا . أدتبملا ربخ
 امئإو « ةفاضإلاو لآ نم درجنم ليضفت مسا وه ىذلا مالأ عمج هنإف (مئالا) : هيف دهاشلا
 مساك راص ليضفتلا نعم نع خلصنا املق « ليصفغتلا ىنعم نبع خلمتا هلل «. هعمج زاخ

 هيلع ىرجي ام قفاري امهنم لكد :+ ةهبشل ةفصلاو لككتل ٠

 . ٠/988 ىنومشألا : ةيفلألا ارش نم هزكذ : هعضاوم

 - طيسبلا نم وهو - ساون ىنأب كورعملا عوتاخ نب نسحلا : هلئاق (9)

 بهذلا نم ضرأ ىلع رد ءابصح . . اهغقاقف نم . . . . : همامحتو

 ءافلا عتب عقاقفلا ءااهعقاقف ) ديئهلا ثينأت « ىربك  رغصألا ثينأت « ىرغص :٠ ةغللا

 ءابنصحلا (ءابضح) ءاملا قوف عفترت ىتلا تاخافنلا - ةروسكم فاق فلآلا دعبو فاقلاو
 . ىصحلا

 اهنول ىف - ساكلا ىف ىهو رمخلا ولعت ولعت ىلا ءاضيبلا ةريغصلا تاحافنلا نأك : ىنعملا
 ْش :بهذ نم ضرأ ىلع ؤلؤللا نم تابح - ىبهذلا
 - (ىرغص) بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ىنبم بصنو هيبشت فرح «نأك» : بارعإلا



 0 ىربك ىرغص ناك

 ىلإ فاضملاو درجملا مكح ىلإ راشأ مظانلا نأ ملعاف « هركذ ام ررقت اذإ

 : هلوقب ةركتلا

 ادحّوي نأو (ريكذت ملا ادرج وأ فضي روكنمل نإو
 «قبط لآ لتو ) : هلوقب لأب فرعملا ىلإو
 نيهجو وذ فيضأ هقرعمل امو : هلوقب ةفرعمل فاضملا ىلإو

 : هلوقب هديق « نم ٠ هيف ىوني ىذلا "7 مسقلا ) هدارم ناك او

 .(نم ىنعم تبون اَذِإ اذه )

 .(ونت مل نإو ) : هلوقو
 دحاو امهمكح نأل « ةفرعملا ىلإ فاضملا ماسقأ نم نيرخآلا نيمسقلا لمشي

 . حضاو كلذو

 : هيبنت

 فيضأ نإ لك ىنعمبو « ةفرعم ىلإ فيضأ نإ ضعب ىنعمب ليضفتلا لعفأ

 .«ناديزلا نيلجر لضفأ » و «ديز نيلجرلا لضفأ » :لاقي اذهلو « ةركن ىلإ

 ىلع فطع «ىربكو# رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم نأك مسا -

 رج فرح ؛«نم# رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم ىرغص

 ' نأك ربخ ةءابصح» هيلإ فاضم ةبئاغلا ررمضو ىربكو ىرغصل ةفص نمب رورجم (اهعقاقف)

 «بهذلا نم» ءابصحل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج «ضرأ ىلع» هيلإ فاضم «رد»

 ش . ضرألا ةفص رورجمو راج

 ةفاضإلاو لأ نم درجم وهو اثنؤم ليضفتلا مسا ءاج ثيح «ىربكو ىرغص» : هيف دهاشلا

 . - نحلآ اذهو -

 ماشه نباو «٠ ليقع نباو « 7/587 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

0/*”. : 

 .ج أ )١(
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 اًسمابا نكامهلف مهتم نمولعيَنكتالإو : هلوقد
 وأ ماهفتسا مسا "'”( نوكي نأ نم ليضفتلا ) لعفأ دعب نمي رورجملا ولخي ال

 * . اههريغ وأ هيلإ افاضم

 تنأ سانلا ئأ نم ١ وحن هميدقت بجو هيلإ افاضم وأ ماهقتسا مسا ناك نإف

 ؛ ؟ لمجأ تنأ مهيأ مالغ نم ١ و ؟؟مركأ

 . ةركذتلا ىف ىسرافلا ةلأسملا هذه ركذ .: ردضلا هل ماهفتسالا نأل

 . اهنع لوفغملا لئاسملا-نم :نهو :ة.تفنصملا لاق

 هل ربخ لعفأ ام اًضيأ قبسي هنأ ىلع هبني نأ ىغبنيو : ناسيح وبأ خيشلا لاق
 00 . لثم امك

 ماهفتسالا مسا لثمو «٠ هحوضول « ماهفتسا مسا ىلإ فابضملا اذه ركذي مل
 . ري تنأ نمم : هلوقب

 ردن دق هنأ ىلع هبن دقو « هريخأت "”لصالاف) امهريغ رورجملا ناك نإو

 . درو ارت ميدقتلا رابخإ ٠ ىدلو : هلوقب ميدقتلا
 0 هلوق اهنم تايبأ ىف: كلذ درو دقو

 يطأ ُدنم تدور ام لب... 00

 ا سلا .جوأ()
 .(حصالاف) ج ءأىفو -ب (0)

 ناكو هتدورو هترق ةبلعث نب لهذ ىنب نب نم ةأرما ىف اهلوقي تايبأ :نم قدررفلا وه : هلئاق (9)

 . - ليوطلا نم وهو .- هدوزت ملو هرقت ملف ةيبض ةأرماب لزن دق
 . . لحتلا ىتج - .٠ . . . تدورو ًالهسو ًآلهأ : انل تلاقف : همامتو

 . فايضألا ةيمت ىف برعلا امهلوقت 5 ناتملك الهسو الهأ : ةغللا

 اهلابقتسا بيطو اهئاقل نسح نع كلذب ىنكو ٠ لسعلا وهو هنه ىنجني ام ؟ لحنلا ىنج »

 . اهثيدح ةوالحو



 ل يود

 رزن رهاظلا هعفرو : هلوقو

 :ناتغل ''(هب) هعفر ىفف رهاظلا امأو « ريمضلا عفري ليضفتلا لعفأ نأ ملعا

 (هوبأ هنم مركأ لجرب تررم ) لوقتف « اقلطم رهاظلا عفري هنأ : امهادحإ

 . هيوبيس هأكح

 عرار مودم

 رزن رهاظلا هعفرو : هلوقب اهيلإ راشأو

 اًيفن ىلو اذإ الإ ٠ رهاظلا مفري ال هنأ برعلا روهمج ةغل ىهو : ىرخألاو

 هنيع ىف نسحأ الجر تيأر ام ١ وحن نيرابتعاب هسفن ىلع الضفم هعوفرم ناكو

 عيمج دنع رهاظلا عفري اهوحنو ةروصلا هذه ىفف « ديز نيع ىف هنم لحكلا

 : | .برعلا

 لعف هل سيل هنأل « رهاظلا عفر نع رصَق انإ ليضفتلا لعفأ نأ كلذ ةلعو

 الجر تيأر ام » لوقتف هانعمب لعف هعقوم عقي نأ حصي هوحنو لاثملا اذه ىفو هانعمب

 . ©« ديز نيع ىف هنسحك لحكلا هنيع ىف نسَحَي

 هب قلعتم « انل  رتتسم ريمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تلاقف » : بارعإلا -

 فوصومل نافصو امهنأ : امهيف لصألاو « فوذحم لعفب نايوصتم «الهسو الهأ»

 ءاتلاو يضام لعف © تدورو : الهس اعضوم متلزنو الهأ اموق متيتأ : ىأ .فوذحم

 فرح « لب » هيلإ فاضم « لحنلا » لوعفم « ىنج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ثيناتلل

 هل لحم اال هيف رتتسملا هلعافو تدور ةلمجو « ادتبم لوصوم مسا 6 ام » ىلاطبإ بارضإ
 . بيطأب قلعتم رورجمو راج © هنم # هتدوز : ىأ . فوذحملا دئاعلاو لوصوملا ةلص

 . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ادتبملا ربخ «بيطأ»

 ريغ هنأ لاحلاو ليضفتلا لعفأ ىلع نمب رورجملا مدق ثيح « بيطأ هنم » : هيف دهاشلا

 . ليلق اذهو - هنم بيطأ : ريدقتلاو « ماهفتسالا

 ىدوكملاو 7/١79. ليقع نباو ء 7578 ينومشألا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم

 ش . مظانلا نباو ١١7 ص

 7/٠١. 5 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو

 .ج 2أ1(١)

 لدن



 ْ انبَل (ريثكف ًالعف بقاع : ىتمو : : هلوقب راشأ كلذ ىلإو

 ني لصقلا مزلبف ٠ ادتبم هتودك بجول العاف عوفرملا لعسجي مل ول ضير

 ' : هلوقب لثم مث ىبنجأب نمو لعفأ

 قيدصلا نم لنضا هب أ قيفر نم سانلا ىف ىّرت لَك
 . رصتخاف «قيدصلاب هنم لضفلا هب ىلوأ لصألاو

 , 0 :ناهيبنت

 رهاظلا عافترا نمضتلا مالكلا ايده هدر مل ليهستلا حرش ىف لاق : لوألا

 ؛هلوقك ىفنلا ىنعم هيف ماهفتسا وأ ىهن دعب هلامعتساب ساب الو ئفن دعب الإ لعفأب

 ذب قحأ لج سانلا ىف لهو  كيلإ نم سيخلا هيلإ بحإ دار نكي ال )

 ظ . "نعي ال. نسحمب هنم دمحلا
 . لوؤي كلذ مهوأ امو .. هب الوعفم ليضفتلا لعفأ بصني ال : ىناثلا

 هنأ ىأر ىلع زاج بنت ليضخت ال ) امب "2”ليضفتلا) لعفأ لوأ نإف

 ٠ هبصني

 .*(هتالاسر ”|عجي * ثيح عا هللا) : ىلاعت هرق هنم .ةركيا نأ .لمتحيو

 )١( ركذ نمل اسبالم هنوك ةلاح : ىأ .. رورجم نم لاج نسحمب : دهحلا : ىأ . هنم ..

 .هجاو ب (؟0) 00 00

 ) )9(لضفت ال ام)1 ىفو .. ج اب . ٠ |

 ! )4ردقم لعقي بصن عضوم ىف وهو هيف لوعفم ال هب لومفم انه ثيحف : ىنومشالا لف

 .ه ملعأ هيلع لدي

 .ه ادتبم الو هب الوعفم الو العاف ثيح جت مل : ليهستلا ىلع ىدارملا لاقو



 تعنلا

 لدبو فطعو ديكو تو تعن لوألا ءامسالا بارعإلا ىف عب

 . ربخ ريغ ددجتملاو لصاحلا هبارعإ ىف هلبق ام كراشملا وه عباتلا

 : ىن ربخ لصاحلاب جرخف بوصنملا لاخو « ىناثلا لوعفملاو « أدتبللا ٌربخ ددجتملاو لصاحلاب ٍجرخف
 . كلذ وحنو

 جرخف ( ضماحو ولح اذه ) كلوق نم هوحنو ( ضماح ) هيلع دري نكلو

 . "اربخ ريغ ةدايزب
 « ديكوتلاو -: تعنلا : ىهو « عاونأ ةسمخ لمشي ٠ سنج . عباتلاو

 . ءارقتسالا رصحلا ليلدو . لدبلاو « -قسنلا فطعو «نايبلا فطعو

 عبتي دق عباوتلا ضعبو (ءامسالا بارعإلا ىف عبتي ) لاق فيك : تلق نإف
 ؟ مسالا ريغ

 ديكوتلا نأ نيبنسو « ءامسألاب اهصاصتمخا ىلع همالك ىف ليلد ال : تلق

 . مسالا ريغ عبتي قسنلا فطعو لدبلاو ىظفللا

 ؟ (لوألا ) هلوق ىنعم ام : تلق نإف

 . عباتلا ىلع عوبتملا ميدقت بوجو ىلإ ةراشإ هيف : تلق

 وأ نينثال تناك اذإ فوصوملا ىلع ةفصلا ميدقت عيدبلا بحاص راجأو

 . ورمعو نالقاعلا ديز ماق » : لوقت ؛ نيفوصوملا دحأ مدقت دقو ةعامج

 : ©9رعاشلا لوق هنمو

 ايلاخو ناّمركألا ىمع َكاذ ىَيأ ...0٠00.2

 )١( ىنعملا ىلإ رظان هنأل ءاريخ ءزج هنإ مهضعب لوق هيفاني الو .

 ) )1ليوطلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل : هلئاق -.

 .ةمالظ لاجرلل اًرقم تسلو : هردصو
 مضب  «ةمالظ» هراكنإ مدعو ءىشلا تابثإ نم وهو  رارقإلا نم لعاف مسا «ارقم» :ةغللا -
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 : طورش ةعبرأب فوطعملا ميدقت نويفوكلا زاجأو
 . ديج ءالو « وأو مثو ءافلا ميدقت :ماشه لاقو .« واولاب:نوكي. نأ : لوألا

 . اردص فطعلا فرح عوقو ىلإ .ىدؤي الأ : ىناثلا

 الف « فرصتم ريغ الماغ .فطعلا فرح ةرشابم ىلإ ىدؤي الآ : .ثلاثلا

 . « نابهاذ ارمع.اديرو نأ ١ زوجي

 الإ نييرصبلا دنع كلذ رؤجي الو .. .اضوفخم فوطعملا نوكي الأ.:..عبارلا : .

 . هطورشب رعشلا ىف

 وه هيف لماعلا نأ زوهمجلا بهذمف « عباتلا ىف لماعلا ىف .فلتخا : لوألا
 . ردقم هيف لماعلا نأ. ىلع روهمجلاف .« :لدبلا الإ عوبتملا ىف :لماعلا

 فصلا ةراتخاو ٠ هم لدبما هيف لماعلا نأ ىلإ درببملا مهنم موق بهذو 0
 .. هيوبيس بهذ .ىف لماعلا وهو رهاظ وهو

 أدبيو :ليهسلا 2 لاقو 5-3 9”(بتر) نايبل انه ضرعتي مل :ىناثلا

 ىنثم نامركالا ٠ عنتسا ؛ىبأ» هلاظ لبق مولظللا هيعدي ا مسا - ةقفخم ماللا حتفو ءاظلا <
 : . مالاوخأ؛ ايلاخ » مركلا نم ليضفتلا .لعفأ وهو ٠ مركأ

 « ةمالظ ٠ رقمب قلعتم « لاجرلل  اهربخ « اربقم * اهمساو: سيل.« تسل :٠ بارعإلا
 فرح فاكلاو ىبأل هب لوعففم ةراشإ مسا « كاذ.» نضام لعف٠# ىبأ » رقمل هب لوعفم
 ءايلاو فاضم وهو « ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف ' ىمع ىمع ١ باطخ
 فاضم ملكتملا ءايو مع ىلع فوطعم ؛ ايلاخو » ىبأ لعافل تمن «نامركألا ةهيلإ فاضع
 . هيلإ

 ىلع « نامركألا ) وهو تمنلا رعاشلا مدق ثيمح ؛ ايلاخو نامركألا ىمع ٠ : هيف دهاشلا
 . « ايلاخو ىمع.» هلوقل ةفص « نامركألا » هلوق نإف:. 2 ايلاخخ » وهو نيتوعنملا دحأ

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو . .377/597 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 000 ل

 . « بيترت) ان ىفو اج« ا قلل



 مث لدبلاب مث «٠ ديكوتلا مث « نايبلا فطعب مث « تعنلاب - عباوتلا عامتجا دنع

 . عيدبلا بحاص هلقن « ةفصلا ىلع ديكأتلا ميدقت مهضعب راجأو 2"”قسنلاب

 :هلوقو

 قّلتعا هب ام منو وأ همسسوب قبس ام متم عبات تعنلاف

 لدبلا جرخم ( قبس ام متم ) هلوقو « ةسمخلا لمشي .« سنج ( غبات ) هلوق 1

 « ذيكوتلاو نايبلا فطعل جرخم ( قلتعا هب ام مسو وأ همسو ) هلوقو « قسنلاو

 عفرتو هتلالد َلمَكَت ةثالثلا نأل « قبس ام مامتإ ىف تعنلا اكراش امهنأ كلذو

 توعنملا ئف ىنعم ىلع هتلالدب كلذ ىلإ لّصوي تعنلا نأ الإ « هلامتحاو هكارتشا

 . توعنلا نم هب ءىج ام( قبنس اممتم ) هلوق لمشي امنإ : تلق نإف

 . الف محرت وأ ديكوت وأ مذ وأ حدمل ءىج ام امأو )2 صيصختو حيضوتل

 :هلوقو

 هه ىو ٠ث 5 .٠ 0 و

 . ريكنتلاو فيرعتلاو بارعإلا ىف توعنملل تعنلا ةيعبت بجي

 وحن ةركنلاب ةركنلاو 2 « ءامركلا موقلاب ررما ١ وحن ةفرعملاب ةفرعملا تعنتف

 .«ءامرك موقب ررما»

 ءاًحاضيإ ةفرعملا ىفو اماهبإ ةركنلا ىف نأل ؛ةركتلاب ةفرعملا تعنت الو

 01 . اعفادتف

 « بارعإلا ىف "0 توعنملل تعنلا ةقفاوملا « انه ضرعتي مل : لوألا

 ْ . ( بارعإلا ىف عبتي ) الوأ هلوقب ءانغتسا

 . ديزو كوخأ هسفن ركب وبأ لضافلا لجرلا ءاج : لاقيف )١(

 . (تعنلا هتقفاوملا ب ىفو - ج (؟)

 8م 450



 هنإف : لاق ء سنجلا مالب فرعملا فراعملا نم : حراشلا ىنئتس دئاتسا : ىناثلا

 نييوحنلا عمست كلذلو « ةصوصخملا ةركذلاب عن روجي ةركتلا نم هتفاسم برقل

20 
 : " هلوق ىف نولوقي

 .٠ 0 .ُثء' 8 ُث 1 2 8

 ىنينعي ال لوقأ مث فعأف ىنبسي ميثللا ىلع رمأ دقلو
 « ماثللا نم ميل ىلع رمأ دقلو ىنعملا نأل ؛ لاح ال ةفص ( ىنبسي ) نإ

 7 ىغبني ام ) : مهلوقو 24 راهنلا هنم خلسن ليللا مهل ةياو» ىلاعت هلوق هلثمو

 . ىهتنا ( اذك لعفي نأ - كنم ريخخ وأ - كلثم لجرلل

 . ىتأيسو .هريغو ليهستلا ىف هيلع صن دقف ةلمجلاب هتعن امأ : تلق

 )١( لماكلا نم وهو - لولس ىنب نم لجر وه : هلئاق -.

 تلق تمُث تيضمف ىورو «سفنلا ءىندلا حيحشلا « ميثللا » : ةغللا .

 ىنبسي نأ هتداع نم ىذلا سفنلا ءىندلا لجرلا ىلع رمال ىننإ هللاو : لوقي : ىنعملا .
 بابسلا اذهب ىندصقي ال هنإ : اهل ىلوقب ىسفن ىضرأو هنع بهذأو هكرتأف .

 «رمأ » مسقلا باوج ىف ةعقاو ماللاو فوذحم هب مسقملاو مسقلل واولا « دقلو » : بارعإلا

 لعافلاو عراضم لعف « ىنبسي » رمأب قلعتم « ميثللا ىلع » هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف

 هب لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو ريمض ٠ ميثلل ةفص رج لحم ىف ةلمسجلاو ٠ تيضمف «.

 بارعإو » هلعافو ضام لعف ©« تلق » ثينأتلل ءاتلاو فطاع فرح ©« تمث » لعافو لعف

 هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف « ىنينعي » ةيفان « ال » . « رهاظ ىرخألا ةياورلا

 لوقلا لوقم بصن لحم ىف ةلمجلاو . لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو .
 نورقملا « ميئللا » وهو ةفرعملل اًنعن ةلمجلا تعقو ثيح « ىنبسي ميئثللا » : هيف دهاشلا

 ةركنلا نم بيرق وهف « ةيسنج هيف « لآ » نأل كلذ غاس امنإو. .لآب .

 ماشه نباو « 7/7914 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم ١7١/ 5نباو

 ليقع ١54/ » 7هيوبيس باتك ىفو . مظانلا نباو « 97ص ىطويسلاو 415/١ دهاشلاو

  6ةنازخلا ىف .

 ) )1١سي ةروس نم "ال ةيآلا نم .
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 لاثملا اذه ىف ليلخلا بهذمف .. كنم ريخ لجرلاب نسحي ام : مهلوق امأو

 . ريخ عم لأ ةين ىلع توعنملاو تعنلا فيرعتب مكحلا

 . ( لجرلا ) ىف لآ ةدايز ىلع امهريكذتب مكحلا شفخألا بهذمو

 عباتلا ريدقتو «.ةيادبلاب مكحلا « ابهذ امم لهسأ نأ ىدنعو : فنصملا لاق

 . امهرهاظ ىلع عوبتملاو

 ريكنتلاو فيرعتلا ىف توعنملل تعنلا ةيعبت بوجو نم ركذ ام : ثلاثلا
 . نييوحنلا روهمج بهذم وهو

 ةفص نايلوألا لعجو 5 ةفرعملاب تصتخا اذإ ةركنلا تعن : شفخألا زراجأو

 مهْيلَع قحسا نيذْلا نم ام امها ناَموقُي نارخآف» : ىلاعت هلوق ىف نارخآ

 . 204 نايلوألا

 . ةركنلاب ةفرعملا فصو نييوحنلا ضعب زاجأو

 لوقك فوصوملا كلذب اصاخ فصولا نوك طرشب : ةوارطلا نبا هزاجأو

 : (9ةغبانلا

 عقان مسلا اهباينأ ىف 000.0...

 )١( ص ليهستلا ١77 ) )1ةيآلا نم /٠١1 ةدئاملا ةروس نم .

 نامعنلل راذتعالا ىف اهلوقي .ةديصق نم ورمع نب دايز همساو ىنايبذلا ةغبانلا وه : هلئاق (؟)

 . - ليوطلا نم وهو - رذنملا نبا
 شقرلا نم . . . ةليثض ىنترواس ىنأك تيبا : هردصو

 محللا ةليلق - ماللا حتفو ةزمهلا رسكو داضلا حتفب « ةليئض » ىنتبثاو ؛ ىنترواس ٠ : ةغللا
 ةفص اهلصأو ءاهمس دتشاو اهمحل لقف ةريثك نونس اهيلع تتأ دق . ةقيقدلا ةيحلا ىهو -

 - فاقلا نوكسو ءارلا مضب -:© شقرلا نم » . ةليئض ةيح : ىأ ء« فوذحم فوصومل

 . ثكملا ليوط تباث « عقان ١ ضيبو دوس طقن اهيف ةيح ىهو ءاشقر عمج

 «ىنأك» هيف رتتسم ريمض هلعافو «٠ ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «تيبأ» : بارعإلا

  لعف «ىنترواس» بصن لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم همسا ملكتملا ءايو بصنو هيبشت فرح

 هه 444



 . لوؤم هفالخ مهوأ امو » روهمجلا بهذم حيحصلاو

 مالغ» و « حيصف لجر » وحن تاركنلا ىف صخألاب تعنلا عنتمي ال : عبارلا
 . ؟عفاي

 . معا
 . صخالاب ادبي نأ كلذل بجوف رثؤم صاصتخالا نأ كلذ ببسو : ليق

 . هب ءافتكالا عقيل

 . ىواسملا الإ هعفري ام دجوي مل كارتشا ضرع نإف

 : فئصملا لاق «صخالاب معألا تعني : ءارفلاو نييولشلا لاقو

 لك فصوت امك ةفرعم لكب ةفرعم لك فصوت : نيرخأتملا ضعب لاقو «حيحصلا
 -: هلوقو .ةركن لكب ةركن

 اَقَق ام فقاف ٍلْعفلاك امهاوس وأ ريكذتلاو ديحوتلا ىدل وهو

 ريكذتلاو دارفإلا ىف هقباط توعنملا ريمض عفر "”(نإ) تعنلا نأ : ىنعي

 نسح وأ نسح لجرب تررم » وحن 2(هيببسل) وأ هل هانعم ناك ءاوس امهدادضأو

 نم» رواس لعاف « ةليئثض » هب لوعفم ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو ثينأتلل ءاتلاو ىضام -

 لحم ىف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ٠ ةليثضل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو اج «شقرلا
 هيلإ فاضم ريمضلاو مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج « اهباينأ ىف » نأك ربخ عفر
 . مسلل ةفض « عقان» رخؤم « !دتبم © مسلا »

 .«؟مسلا» وهو ةفرعملا ةفص تعقو ةركن « عقان ١ نإ ثيح « عقان مسلا » : هيف دهاشلا

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو . <” ىنومشالا :ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم

7/11 . 

 . ( اذإ ) ب ىفو - ج 21 (1)

 . (هبيسل ) ب ىفو - ج .0(1)
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 ثينأتلاو ريكذتلا ىف قفاوو « رهاظلا هعفرك اقلطم درفأ هيببس عفر نإو « هجولا

 ش ..« امهتيراج ةنسح نيلجرب تررم» وحن هعوبتمال هعوفرم

 ةوض ىنعم اذهو ء ةصقوم عئاولا لمفتلا مكحح كلذ ىف تمنلا مكمحن

 . (لعفلاك)
 5 نيرمأ ىف هفلاخم وهو « لعفلا نيبو هنيب ىوس فيك :تلق نإف

 وحن عومجملا ىبيسلا ىلإ اذنسم هريسكت زوجي فصولا نأ : امهدحأ

 . « هناملغ مارك لجرب تررم»

 عفارلا ةلماعم لماعي دق توعنملا ريمضل عفارلا فصولا نأ : ىناشلاو

 : لاقي امك « نيعلا ةنسح لجرب تررم » : لاقيف ءهل هانعم ناك اذإ «ىببسلل

 | .لعفلا ىف كلذ نوكي الو « ءارفلا كلذ ىكح « هنيع تئسح

 : ليهستلا ىف ركذ دقو «مظنلا ىلع هدورو رهاظف لوألا امأ : تلق

 ضعب ىف هيوبيس كلذ ىلع صنو « دارفإلا نم ىلوأ كلذ ىف عمجلا نأ

 . دربملا بهذم وهو . باتكلا خسن

 : لاقف مهضعب لصفو . روهمجلا ىلإ بسنو « نسحأ دارفإلا : ليقو
 8 . ىتثم وأ ادرفم عبت نإ ىلوأ دارفإلاو « اعمج عبت نإ ىلوأ عمجلا

 . هعنم - ىمرجلا مهنم - ريثك بهذمو «٠ فيعض هجو وهف : ىناثلا امأو

 ش : ناهيبنت

 ىلع ملاسلا ركذملا عمج هعمجو ىببسلا عفارلا فصولا ةينثت روجي :لوألا

 . ؟مهناملغ نينسح لاجربو « امهامالغ نينسح نيلجرب تررم» :لوقتف «ْئيط ةغل

 ٠ . نيتغللا ىلع : ىأ ( لعفل ) هلوق نم كلذ مهفي دقو

 هم عاب عمي الاب طورشم ترمس تنل شيام نأ نم رك : ىناثلا

 "نم لعفأو هوحنو حيرج ىف امك

 هنوكو « امهدادضأو درفملاو ركذملا هيف ىوتسي فصولا نوكك) ١/51 نابصلا خيشلا لاق )١(

 . ه ( روكتمل افاضم وأ ادرجم ليضفت لعفأ
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 : هلوقو

 بستنملاو ىذو اذك ههبشو بردو بعصك قتشمب تعاو

 : ىتأتس ةلمجلاف ةلمجو درفم : نامسق هب توعنملا

 . ههيشو قتشم : نامسق درفملاو

 لوعفم مساوأ ل لعاف مسا ناك ام انه قتشملاب دارملاو : ةيفاكلا حرش ىف لاق

 كلذ لكو «ليضفت لعفأ وأ لعافلا مساب ةهبشم ةفص وأ « ةغلابملا ةلثمأ دحأ وأ

 . ©0(هركذ) قبس امم فورعم

 هب لوعفم وأ لعاف ىلع لد ام هب فوصوملا قتشملا : لاقي نأ اهلك اهعمجيو
 . ىهتنا . هفورحو لعف ىنعم انمضم

 الو ةلآلاو ناكملاو نامزلا امسا هيلع دري مل قتشملاب هدارم اذه ناك اذإو

 . حالطصالا ىف ةحاشم

 قاقتشالا نم ةيراعلا ءامسألا نم هماقم ميقأ ام «٠ قتشملا هبشب دارملاو

 .. درطم ريغو درطم : نامسق .")يهو)

 : نابرض درطملاف

 . ادبأ قتشملا ىرجم راج : امهدحأ

 . لاح نود لاح ىف هارجم راج : رخآلاو

 ىف ىراجلاو ١ دوصقملا بسنلا ءامسأو بحاص ىنعمب ىذك « ادبأ ىراجلاف
 اهتاوخأو اهعورفو ةلوصوملا وذو ةيناكملا ريغ ةراشإلا ءامسأك لاح نود لاح

 1 . لصو ةزمهب ةءوديملا

 ءاهب تعني ال « ةراشإلا ءامسأ نأ ىلإ ىليهسلا مهعبتو نويفوكلا بهذو
 . اهدومجل

 .ج ل10

 . (وهو) ب ىفو ج ء0(1



 ةلزنم هلزني '"'( مزالم ) ىنعم هامسمب مئاقلاو ددعلاو ردصملا : درطملا ريغو
 . دسأك قتشملا

 . ىتايسو اهيلع ةيزم ردصمللو

 :لاقف ةلمجلا ركذ مث

 . اركنم ةلمجب اوتعتو
 . ةركن درفمب ةلوؤملا ةلمجلا

 . ةركنلا الإ اهب تعني ال كلذلف

 "(هنال) : حرشلا ىف لاقو "”ةيسنسجلا لأب فرعم وأ : ليهستلا ىف لاق

 . ىنعملا ىف ةركنو ظفللا ىف ةفرعم

 . كلذ راجأ نمل افالخ ةيسنجلا لأب فرعملا اهب تعني ال : فاشترالا ىفو

 :هلوقب راشأ مث

 اربح هتيطعأ ام تيطعأف

 اهطبري ريمض ) ىلع اهلامتشا نم دبال اهب توعنملا ةلمجلا نأ ىلإ

 . ةيربخلا مكحك هب ملعلل فذحلا زاوج ىف همكح نأو 2*”(توعنملاب

 : (©هلوق هفذح نمو

 حابتسمب تيمح ءىش امو 200 0 6

 . ١١17 ص ليهستلا )0 .(مرال) ج 3 ب ىفو )١(-

 .ج أ (5) . ( اهنأال ) ب ىفو - ج «0(1

 . ناورم نب كلملا دبع نب ديزي هب حدمب « ىفطخلا ةيطع نب ريرج وه : هلئاق (0)

 . - رفاولا نم وهو - دجن دعب ةماهت ىمح تحبأ : هردصو
 نم ةيبونجلا ةيحانلا « ةماهت » برقي ال روظحم : ىأ « لعف نزو ىلع « ىمح » : ةغللا

 . قارعلاو زاجحلا نيب ىتلا ةيحانلا ©« دجن » راجحلا

 « دعب » هيلإ فاضم « ةماهت ١ تحبأ لوعفم « ىمح » لعافو لعف ©« تحبأ » : بارعإلا
 - لعف ؛ تيمح ١ ام مسا 4« ءىش » ةيفان « ام » هيلإ فاضم « دجن » ةيفرظلا ىلع بوصنم
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 «ةرثكلاو ةلقلا ىف ةيربخلا نم هفذحك تعنلا نم دئاعلا فذح سيل : لوألا
 000 ا ةلصلا نمو ءريثك ةفصلا نمو ليلق ربخلا نم فذحلا نأ "”ليهستلا ىف ركذ لب

 : (”لوقك ماللاو ٠ فلآلا هنع ىنغي دقو: نليهستلا حرش ىف لاق : ىناثلا

 ٌفنْطُم َراغلا اطخأ لَن باو اهسجع قوف نم لبا فيفح نأك

 . .اهراغ : : ىأ

 ةحتفب بوصنم . ام ربجخ حابتسمو ةدئار ءابلا « جابتسمب ء ءيكل قص ةلججلاو « لعافو -

 . دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم
 اهلامستشا نم دبال اهب توعنملا ةلمجلاو اهب توعنم ةلمج اهنإف 6 تيمح ٠ : هيف دهاشلا

 ' . توغتملاب اهطبري ريمض ىلع
 . هتيمح ءىش امو هلصأ ذإ . هب ملعلل فلخلا زاوج ىف همكحو

 )١( ص ليهستلا 372/1517 1

 . -ليوطلا نم وهو - قارب نب ورمع ٠ ىرفنشلا وه : هلئاق (1)
 .نوكسو نيعلا تيلثب « اهسجع » مهسلا « لبنلا » هبامذ ئود وه.« فيسح :  'ةغللا
 ىعزملا ىف تدعبأ اذإ « لبإلا تبزع نم - ةبراع عمج ؟ بزاوع 9 سوقلا ضبقم -ميجلا
 نوكسو ميملا مضي - « فنطم » لحنلا تيب راغلاب دارملاو . هنع لض : « راخلا أطخأ»
 هب دارأو « لبجلا فرح وهو - نونلاو ءاطلا حتفب - فنطلا الع ىنعمب - نونلا رسك رسكو ءاطلا

 . ,لحنلا سيئر انه
 هعمست ىذلا توصلا نأك : لوقيف « ةيوق ةديدش عنصلا ةمكحم اهئأب اًمسوق فصي ىنعملا
 دنعو . اهتيب نع تدعب دق لحن ىود رتولا عفد ةدش نم سوسقلا اذه ضبقم قوف نم
 . تيبلا سمتلي لبجلا ةنق ىلإ اهب دعصف اهدئار أطخاو تلض ةدوعلا
 نم 2 هيلإ فاضم « لبنلا ١ نأك مسا « فيفح » بصنو هيبشت فرح « نأك :٠ بارعإلا

 وهو « هيلإ فاضم « اهسجع » نأك مسا نم لاح فوذحمب قلعتسم رورجمو راج « قوف
 فاضم ؛ لحن » ةمضلاب عوفرم نأك ربخ « بزاوع » هيلإ فاضم ةبئاغلا ريمضو فاضم
 . أطخأ لعاق-« فنطم ١ هب لوعفم « راغلا'» ىضام لعف « أطخأ ١ هيلإ

 . فوصوملا ىلإ دئاعلا ريمسفلا نع تنغأ ماللاو فلآلا نإف « راغلا أطخأ » : هيف دهاشلا
 :.:اهراغ اطبخأ : هريدقت

 .7/995 ىنومشألا : ةيفلالا حرش نم .هركذ : هعضاوم
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 . 9( اهنم راغلا : ىأ ) فذحلا ىلع تيبلا لوأو كلذ عنم دقو

 وحن ىفب رورسجملا اهدئاع فذح زاج نامز مسا ةلمجلاب تعن اذإ : ثلاثلا

 . هيف : ىأ "4 سفن يرجت أل اموي»
 . شفخألاو ئئاسكلا دنع جيردتبو هيوبيس دنع هتمرب فذحف

 ةلمجلاب هنم ىوقأ ةيلعفلا ةلمجلاب فصولا نأ عيدبلا ىف ركذ : عبارلا
 .ةيمسالا

 فالخب « واولاب نرتقت ال اهنأ ( ارببخ هتيطعأ ام ) هلوق نم مهف : سماخلا
 ١ . ةيلاحلا

 راولاب اهتارسقا زاجأ نمل افالسخ ٠ الاح هتيطعأ ام : لقي مل كلذلف

 . ىرشخمزلاك

 تعنلا زاوجج مهوي ( اريسخ هتيطسأ ام ) هلوق قالطإ ناك امل : سداسلا

 : هلوقب ماهبإلا لازأ اهب رابخإلا زوجي ذإ «ةيبلطلا ةلمجلاب

 ا بلطلا تاذ عاقيإ انه عنماو

 . اهب تعنلا ديفي الف « لصحم ىنعم ىلع لدت ال اهنأ كلذ ببسو

 : لوقب عن اهعوقو و مهوب ام ليوات ىلإ راشأ مث

 :" رجارلا "4س ا

 .ج ل(

 1 . ةرقبلا ةروس نم “١77 ةيآلا نم (؟)

 نب ةبؤرل : ليقو .٠ همسا نيعي مل زجار ىلإ هبسنو دربملا هركذ : ىنيعلا لاق : هلئاق (©)

 ليلق نبلب هوتأ مث « ليللا ءاج ىتح ماعطلل هراظتنا لاطو موقب افيض لزن دقو جاجعلا

 . ةقرزلا ىف بتذلا نول لثم هنول راص ىتح ريثك ءامب هوطلخ
 9 .- رجرلا نم وهو - طّلّتخاو مالظلا نج اذإ ىتح : هردصو

 بر ه6



 طق بئّذلا تيأر له قّذَمب اوءاج 0

 . لوقلا اذه هتيؤر دنع لوقم قذمب : ىأ

 : لاقف ردصملاب تعنلا ىلإ لقتنا مث
 هموم ممم اريثك ردصمب اوتَعَتو

 ىرجم ىراسجلا نم هنكلو هدومجل ءهب تعني الآ لصالا ىف هسقح ناكو

 . قتشملا

 ؟ درطم هب تعنلا نأ (اريثك) هلوق نم فذخؤي له : تلق نإف

 اًيعن هعوقو دارطا مدعب حرص دقو . ةرثكب لاحلا ىف لاق امك ال : تلق

 ا .الاحو

 نبللا وه « قذم ة هعاستاو هراشتنا نع ةيانك « طلتصخا » سانلا زتسس «.نج ٠ : ةغللا -

 ش | . ءاملاب جوزمملا

 لبقأ ىتخ اليوط هيلع اورظتناف ٠ افيض مهب لزن اموق لخبلاو حشلاب زجارلا فصي : ىنعملا
 . هتربغو هتردكل « هنول ىف بئذلا هبشي طولخم نبلب هوءاج مث ٠ همالظب ليللا
 ضام لعف « نج : طرشلا ىنعم نمضت فرظ « اذإ » ةيئاثتبا « ىتح » : بارعزلا
 ريمض هلعافو ضام لعف « طلتخاو » اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم ىف ةلمجلاو لعاف «مالظلا»

 © قذمب » هلعافو ضام لعف « اوءاج » مالظلا نج ةلمج ىلع فطع ةلمسلاو ءهيف رتتسم
 6«بئذلا ١ هلعافو ضام لعف « تيأر 3 ماهفتسا ةادأ «له» اوءاجبب قلعتم رورجسمو راج
 . ىورلل نكسو ٠ بصن لحم ىف ردقم مض ىلع ىنبم فرظ « طق » هب لوعفم
 ىذلاو « ىضاملا ىلع لخادلا ىفنلا دعب هلامعتسا عضوم نأ عم ماهفتسالا دعب هلمعتساو

 لحم ىف ؟ تيأر له :ةلمجو ٠ ماكحألا نم ريثك ىف ىفنلا نيرق ماهفتسالا نأ اذه لهس

 . قذمل ةفص عقي فوذحم لوقل لوقم بصن

 ةيماهفتسالا ةلمجلا عوقوب رعشي رهاظلا نإف « طق بئذلا تيأر له قذمب » : هيف دهاشلا

 وه فوذحم لوقل ةلومعم ماهفتسالا ةلمج لب . كلذك سيلو «قذم» وهو ةركنلل اًنعن

 ؟ تيأر له هيف لوقم قذمب اوءاج : ريذقتلاو ٠ اًنعن عقاولا
 نباو «٠ ؟/74١ ماشه نباو ء 7/59 ىنومشألا : ةيفلألا جارتش نم .هزكذ : هعيضاوم
 . مظانلا نباو « ١١5 ىدوكملاو « 4”ص ىطويسلاو ء 7/1١6١ ليقع

 .ةنازخلا ىف 7 دهاشلاو . 7/١١1 غماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذو

66 



 ؟ ءاوس ةرثكلا ىف امه لهف : تلق نإف

 ىف كلذ ركذ « اًنعن هلعج نم رثكأ الاح ردصملا لعج لب . ال . تلق

 . ليهستلا حرش

 ةدئاز ميم هلوأ ىف نوكي الأب ديقم وهو ( ردصمب ) هلوق ىف قلطأو : تلق

 . هريغب الو دارطاب ال « هب تعني ال هنإف ؛ريسَمو رازمك
 :هلوقو

 اريكذتلاو دارفإلا اومّرَتلاَف 0

 فذح املف . لدع وذ هلصأ نأ ىلع هيبنتلا اودصق مهنأك فنصملا لاق

 . هيلع ناك ام ىلع هيلإ فاضملا كرت فاضملا

 : ناقيرط ردصملاب تعنلا ىف : تلق

 . فاضم ردقي الف « ةغلابلا دصقي نأ : امهادحإ

 . ردقيف دصقي الأ : ىرخألاو

 . لداعو براض عضوم نيعقاو الدعو ابرض نولعجي نويفوكلاو

 :هلوقو ٠

 فلتتا اذإ ال ُهْقَرَف اًفطاعف ْفّلَتخا اذإ دحاو ريغ تعنو

 تررم » قفتملا لاثمو « « ليخبو ميرك نيلجرب تررم ٠ فلتخملا لاثم

 . « نيميرك نيلجرب

 . هعمجو هتينثتب هقيرفت نع ىنغتسي ١ قفتملو ٠ فطعلاب قرفي : فلتخملاف

 الف ؛ هتعن قيرفت زوجي ال هنإف «٠ ةراشإلا مسا هقالطإ ىلع دروأو : تلق

 هريغو هيوبيس كلذ ىلع صن ء «ريصقلاو ليوطلا نيذهب تررم » زوجي

 . جاجزلاو « دربملاو «يدايزلاك

 . نايبلا فطعو لدبلا ىلع كلذ زوجي دقو : ىدايزلا لاق

 هاب



 :تاهيبنت

 ناسح لوقك ىنعم عومجم اظفل درفم وه ام دحاولا ريغ.:ىف :جردني : لوألا . .
 : 000ه هللا ىضر

 1 بيشو نادرم باغلا دسأك عمجب انم مهانْيقاوف

 «ليخبو ميرك نيلجرب تررم» ىف ٌرايتخالاو :فاشترالا ىف لاق : ىناثلا

 . عطقلا

 ءابوجو .لومشلا دنع لقعلاو ريكذتلا بلي ”ليهستلا ىف لاق : ثلاثلا

 0 . ارايتخا ليصفتلا دنعو ش

 . انقتسا ريغب عبنأ لمعو ىَنْنم ئديحو ىلومعم تمنو : هلوقو

 . نيلماعل وأ دحاو لماعل انوكي نأ امإف نيلومعم تعن دصق اذإ

 ( نالقاعلا ورمعو ديز ماق ) وحن "”( ةبسنلاو ) لمعلا دحتي نأ : ىلوألا

 . لاكشإ ريغ نم هنكامأ ىف عطقلاو عابتإلا اهيف زوجي هذهف

 .ةلللي ىبنلا رعاش تباث نب ناسح وه : هلئاق )١(

 سانلا تاعامجل مسا - ميملا نوكسو ميجلا حتفب « عمجب ١ مهانيتأ «مهانيفاوف ١ : ةغللا

 , عابسلا ىوأم وهو - ةباغ عمج « باغلا ١) دسأ عمج .- نيسلا نوكسو ةزمهلا مضب «دسأ»

 رعشلا تابن دح غلبي مل ىذلا وهو . درمأ عمج - ميملا مضب - « نادرم » شوحولاو

 . رعشلا ضيبملا وهو - بيشأ عمج « بيش » ههجوب
 عمج نم لاح فوذحمب قلعتم « انم » هلوعفمو هلعافو ضام لعف «مهانيفاوف» : بارعإلا

 (باغلا» عمجل ةفص فوذحمب قلعتم « دسأك » الاح برعأ هيلع مدقت املف ةفص هلضأو

 . نادرم ىلع فطع «بيشو» عمجل ةيناث ةفص «نادرم» هيلإ فاضم
 - نيتعن اعقو ©« بيشو نادرم » هلوق نإف «بيشو» نادرم .. عمجب ١ : هيف دهاشلا

 .امهلوأ ىلع امهيناث فطعو .«فطعلا فرحب امهنيب قزف:اًفلتخم امهانعم ناك املو

 . 7/917 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 )١( ص ليهستلا ١59 .

 . ب ا(



 ©0(« ناميركلا (رمع ديز برض» وحن ) ةبسنلاو لمعلا فلتخي نأ : ةيناثلا

 . لاكشإ ريغ نم عطق اهيف بجي هذهف

 ليز مصاخ» وحن ىنعملا ةهج نم ةبسنلا دحتتو لمعلا فلتخي نأ : ةثلاثلاو

 . « ناميركلا (رمع
 . نييرصبلا دنع بجاو هذه ىف عطقلاف

 عبتأ اذإ هنأ : ءارفلا نع صنلاو « عابتإلا : (9نادعَس نباو ءارفلا زاجأو

 . « ناميركلا (رمع ديز مصاخ » : لوقتف ٠ عوفرملا ٍبَلُع
 مصاَخم امهنم الك نأل ؛ تئش يأ عابتإ زاوج ىلع نادعس نبا صنو

 ْ .مصاخمو
 ادنه ديز براض) زوجي ال هنأ ليلدب : ليق «٠ نييرصبلا بهذم حيحصلاو

 . دنهل اًنعن ةلقاعلا عفرب ( ةلقاعلا

 وحن ىف نيمسالا نأ ليهستلا حرش نم لعفلا ةينبأ باب ىف ركذ : تلق
 : لاق ٠ بصنلاب الو عفرلاب رخآلا نم ىلوأ امهدحأ سيل ( (رمع ٌديز بّراض)
 1 .زاجل بوصنمب امهعوفرم وأ « عوفرمب امهبوصنم عبتأ ولو

 : ؟9زجارلا لوق هنمو

 . ( ىنعملا ةهج نم نيلومعملا ىلإ لماعلا ةبسن فلتختو لمعلا فلتخي : ىأ ) ج ءأ1(١)

 ريرضلا ةيواعم ىبأ نع ذحخأو « ةفوكلاب أشن . نادعس نب دمحم ريرضلا رفعج وبأ وه (؟)

 .ها١ ةنس ىفوتو - وحنلا ىف اباتك فنص « تاءارقلاو ةيبرعلاب رهتشا مث هريغو

 :هلئاق ىمخللا ماشه نبا لاقو «ىلبنحلا ماشه نبا لاق اذك ىسعقفلا نايح وبأ وه : هلئاق ()

 . ىريبدلا : هلئاق : ىفاريسلا لاقو . ىسبعلا رواسم

 تايحلا ركذ « عاجشلا » ىعافألا نم ركذلا - ةزمهلا مضب - « ناوعفألا » : ةغللا

 ش . ليوطلا وه : ليقو « ءىرجلا «معجشلا»
 . امهيف رثؤت ال تايحلاو . امهدلج ظلغو نيمدقلا ةنوشخب الجر فصو : ىنعملا

 - راج « هنم » ملاس لعاف « تايحلا ١ ضام لعف « ملاس » قيقحت فرح ؛« دق » : بارعإلا
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 امعجشلا عاَجشلا و ناوعفألا امّدَقْلا هنم تاّيحلا مّلاس دق

 ؛ ؟"( اظفل ) عوفرم وهو « ( تايسملا ) نم لدب وهو ( ناوعفالا ) بصنف
 . نالوعفم نالعاف امهف املاست نيئيش يش لك .نأل .٠ ىنعم بوصنم هنأل

 2 دق هنم تايم ملاس دق : ريدقتلا نوكي نأ نم لهسأ هيسجوتلا اذهو

 0 ا 0 ' . ىهتنا 2 ناوعفألا مدقلا تملاسو

 وأ 2 لمعغلاو ىنتعملا ئف ادحتتي نأ نم نالماعلا لخي.مل :نيلماسعل ناك نإو ْ

 1 . امهدحأ ىف وأ امهيف افلتخي

 بصنلاو عفرلا ىف نيلومعملل اًعبات تعنلا لعج :لمعلاو ئنعملا:ىف ادحتا نإف.

 وأ . «نالقاعلا ورمع بهذو ديز بهذ# وحن نيلماعلا ظفل قفتا ءاوس «رجلاو

 .. ( نالقاعلا ورمع قلطناو ديز بهذ ) وحن فلتخا

 . ظفللا داحتا طرتشي مل ذإ « مظنلا نم موهفم اذهو « زئاج امهيف عابتإلاف

 : لاقف لوألا ىف لصفو « ىناشلا ىف عابتإلا عنم ىلإ : .جارسلا نبا بهذو

 . عابتإلا زاج لماعلا وه لوألاو اديكوت وأ عطقلاف « الماع .ئناثلا تردق نإ

 . لعف رامضإ ىلع بصنيو . أدتبم رامضإ ىلع عفريف
 ةحتفلاب بوصنم ملاسل هب لوعفم « امدقلا » مدقلا نم لاح فوذحمب قلعتم رورجمو -

 ىلع فوطعم ؛ عاجسشلاو ٠ ةحتفلاب بوصنم تايسحلا نم لدب « ناوعفألا » ةرهاظلا

 . ةحتفلاب بوصنم عاجشلل تغن « اَمَعجّشلا » ناوعفالا

 - بوصنملا « ناوعفألا  هلوق نإف « ناوعفألا امدقلا هنم تايحلا ملاس دق : » : : هيف دهاشلا

 « تايحلا نم الدب عقو دق - ؛ امعجشلاو عاجشلا » وهو بوصنملا هيلع فطع هنأ ليلدب

 ' 2. ملاسل العاق هنوكل , عوفرم وهو
 .' هنم لدبملا بارعإ نع لدبلا بارغإ فلتخاف ٠ عوفرم لعافلا نأ ملع دقو

 .7/98 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 ةيوحنلا دصاقملا ىف دهاشلاو 0/1 عمهلا ىف ىطويسلاو 1/156 هيونيس هركذو
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 . ( نيلقاعلا (رمع تيأرو ديز ءاج) لمعلاو ىنعملا ىف نيفلتخملا لاثم
 .( نيلقاعلا ورمع بهذو ديز ءاج ) لمعلا نود ىنعملا ىف نيفلتخملا لاثمو

 ارمع تزواجو ديزب تررم ) ىنعملا نود لمعلا ىف نيفلتخملا لاثمو
 . (نيلقاعلا

 : ريدقت ىلع (نيلقاعلا) و « امه : ريدقت ىلع ( نالقاعلا ) كلذ ىف زوجي
 ىلإ هتبسن نكمي ال دحاولا لمعلا ذإ . روهمجلا دنع عنتمي كلذ ىف عابتإلاو ءحدمأ

 . لقتسي نأ امهنم دحاو لك نأش نم نيلماع

 ؟ اذال ةفص ( ىديحو ) هلوق : تلق نإف

 . لمعو ىنعم ىديحو نيلماع ىلومعم تعنو : هريدقت فوذحمل : تلق

 ؟ هراوجب مالعإلا وأ عابتإلا باجيإ ( عبتأ ) هلوقب ىنعي له : تلق نإف

 ىلع صوصنم كلذ ىف عطقلا نإف ٠ باجيإلا ىلع هلمح حصي ال : تلق
 . هراوج

 ؟ ( انثتسا ريغب ) هلوق ىنعم ام : تلق نإف

 , كلذب ريشي هنأكو ٠ حراشلا لاق امك رجلاو بصنلاو عفرلا ىف ىنعي : تلق

 هجو الو « نيأدتبم ىربخو نيلعاف تعنب عابتإلا زوج صصخ نم بهذم ىلإ

 : هلوقو

 تعبنا نهركذل (رقتفم تلت دقو ترثك توعن نإو
 000077: لاوحأ ةثالث هلف « مسالا توعن ترثك اذإ

 . اهنودب زيمتي ال اهعيمج ىلإ (رقتفم نوكي نأ : اهدحأ

 . اهنودب ًزيمتم اهنع اًينغتسم نوكي نأ : ىناثلاو

 | . ضعبلا نود اهضعب ىلإ (رقتفم نوكي نأ :ثلاثلاو

 اهنودب اًنيعتم ناك نإو ٠ عيمجلا عابتإ بجو اهيعمج ىلإ رقتفم ناك نإف
 : هجوأ ةثالث هيف زاج
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 . ضعب عطقو ضعب عابتإو « عيمجلا عطقو ٠ عيمجلا عابتإ
 اميف زاجو هيلإ رقتفملا لبتإ بجو ضعب نود ضعب ىلإ (رقتفم ناك نأو

 ... عظقلاو عابتإلا هاؤس

 . فنصملا هركذ ام اذه

 0 ؟ مظنلا نم كلذ مهفي فيك تلق نإف

 . ( تيبلا. . . ..توعن نإو.) هلوق نم رهاظف لوألا امأ : تلق
 .اهنودب .. اًنيعم نكي نإ عبْا وأ عطقاو :هلوق نمف ةيناثلا امأو

 .انلعُم مطقا اهضعب وأ :هلؤق:نمف-ةثلاثلا امأو

 وأ) هلوقب ةراشإلا اذه ىلإو :ةئلاثلا ةروصلا زركذ نأ.دعب :: خراشلا لاق

 .رظن هيفو ءهاوس ام عطقا اهضعبب انيعم نكي نإو : ىأ  (انلعم عطقا اهضعب

 : هيبنث

 « سكعي الو عوطقللا ىلسع ميلا مد صعب نود توسعنلا ضعب عطُق اذإ
 00 فالح هيفو

 حيحصلاو : : طيسبلا بحاص لاقو « عنملا حيحصلاوأ : عيبرلا نسبا لاق
 : هلوقب عطقلا ىهجو نيب مث .هراوج

 ريلي نل صان وأ دك يضم تضف نإ ابعاد او

 أدتبم ربخ وهف عفر اذإف ؛« بصنلا ىلإو عفرلا ىلإ عطقلا زوجي هنأ :

 . فذحلا بجاو لغف رامضإبف بصن اذإو « فذملا بجاو

 . ارهظي َّنَل) هلوقب زاشأ بصانلا لعفلاو أدتبملا رامهضإ بوجو ىلإو

 : هيبنق
 مالك همهوأ امك .توعنلا راركتب طوؤرشم عطقلا نأ .مظانلا مالك مهوي دق

 ميسقتلا نم اهيف ال توعنلا ةرثك ةلأسم ركذ امنإو ءطرشب كلذ سيلو «هريغ

 . ةمدقتملا هجوألاو
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 .ةركنو ةفرعم : نامسق توعنملا : لاقي نأ ٠ عطقلا ىلع مالكلا صيخلتو

 رامضإ ىلع عفرلاب عطقلا زاج محرت وأ مذل وأ حدمل هتعن ناك نإ ةفرعملاف
 مذأ مذلا ىفو حدمأ حدملا ىف ردقيف « قئال لعف رامضإ ىلع بصتلابو « أدتبم

 "”محرأ محرتلا ىفو
 . قيس امك لعفلا الو « ادتبلا راهظإ زوجي الو

 ةحفت )ف هلوقك ديكوتل ناك نإو عطقلا زوجي الف محرتلا ىف سنوي فلاخو .

 اذه) وحن هب راشم ىلع اًيراج وأ ©(روبعلا ىرعشلا ) وحن امزتلم وأ (9 مب ةدحاو
 . عطقلا زجي مل (ملاعلا

 هعطق زاج (طايخلا ديزب تررم ) وحن ةثالثلا دحأ سيلو صيصختل ناك نإو

 زوجيو « (ىنعأ) رامضإ ىلع بصنلا ىلإو . (وه) رامضإ ىلع عفرلا ىلإ
 محرتلاو مذلاو حدملا تعن فالخب « امهراهظإ

 ىبأ لوقك . رخخآ نع هرخأت هتعن عطق زاوج ىف طرتشيف : ةركنلا امأو
 .( ةبيه وذو لام وذ انل لاخ ىلع انلزن) ءادردلا

 . رعشلا ىف الإ عطقلا زجي مل رخآ تعن همدقتي مل نإف

 هيلع صن « روكذملا هجولا ىلع صيصختتلا تعن عطق زاوج نم هتركذ امو

 . "”ليهستلا نم موهفم وهو عيبرلا ىبأ نبا

 محرتلاو ( ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ) مذلاو (نيملاعلا بر هلل دمحلا ) حدملا لاثم )١(

 . ( نيكسملا َكدبع انأ مهللا)
 )١( ةيآلا نم ١ ةقاحلا ةروس نم . |

 ىرعشلا ) وحن هب تعنلا برعلا تمزتلا ىذلا : مزتلملاو ) 7/607 نابصلا خيشلا لاق (؟)

 هلوق دري الف تعن اهدعب مزلي هنأ ال اًمعن ناك فصو اهدعب مقو اذإ هنأ دارملاو (روبعلا

 . ةرجملا اهروبعل « روبعلا تيمسو .( ىرعشلا بر وه هنأو) ىلاعت

 .59١ص ليهستلا (5)

 0 5 كات



 :هلوق
 كاسل هكا عع ءارعاث 00 31

 لقي تعنلا ىفو هفذح زوجي لقع تعنلاو توعنملا نم امو

 ىف كلذ رثكيو ءهفذح زاج توعنملا وأ تعنلا ملع اذإ هنأ : ىنعي

 ش . تعنلا ىف لقيو «تروعنملا

 سابعلا لوق ىناثلا نمو 274 باَرثأ فرطلا تارصاق مهدنعو » : لوالا نمف
 :©(7سادرم نبا

 : نيطرشب هماقم هتفص ةماقإو فوصوملا فذح رثكي امنإ

 )١( ص ةروس نم 01 ةيآلا نم .

 دق لوسرلا ناكو فَي هللا لوسر ىف اهلوقي ةملك نم ىباحصلا سادرم نب سابعلا : هلئاق (7)

 عرقالاو نصح نب ةنييع مهنمو مهبولق ةفلؤملا نم اموق اهنم ىطعأف نيتح ىف مئانغلا مسق
 هركف . مهلثم سابعلا طعي ملو « مالسإلا ىلع هب مهفلأتي (رنيثك ءاطع - سباح نبا
 . كلذ سابعلا

 .- براقتملا نم وهو - . . [ردت اذ برحلا ىف تنك دقو : هردصو
 عفد ىلع ةوقو ةدع وذ : ىأ - ءارلا حتفو لادلا نوكسو ءاتلا مضب - « ردت » : ةغللا
 . لفتت ىف تدير امك ةدئاز هيف ءاتلاو ٠ عفدلل عوضوم مسا وهو « هسفن نع ءادعالا

 «اذ » ناكب قلعتم « برحلا ىف » اهمساو ناك « تنك » قيقمت فرح « دقو » : بارعإلا

 هيلإ فاضم «إردت» «ةتسلا ءامسألا نم هنأل ٠ ةحتفلا نع ةباين فلألاب بوصنم ناك ربخ

 لوهجملل ىنبم عراضم لعف « طعأ » بلقو مزجو ىفن فرح مل ةفطاع ءافلا «ملف»
 هلوعفم وهو ٠ هيف رشتسم ريمض لعافلا بئانو . فلآلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم
 لوهجملل ىنبم عراضم لعف « عنمأ » ىفن فرح « ملو » ناث لوعفم « ائيش » لوألا
 . هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو ىورلل رسكلاب كرحو ملب موزجم
 .الئاط ائيش طعأ ملف : ريدقتلاو . تعنلا هنم فذح ثيح « ائيش طعا ملف » : هيف دهاشلا

 .« عنمأ ملو » هلوق عم ضقانتل : ريدقتلا اذه الولو

 ىدوكملاو « 4ص ىطويسلاو 27/40١ ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 ىنغملا ىف ماشه نباو . 7/١7١ عمهلا ىف ىطويسلا هركذو . مظانلا نباو ء 6١١ص
5 0/0. 
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 تررم ١» وحب هب تعنلا صاصتخاب امإ توعنملا سنج ملعي نأ : امهدحأ

 . "24 تاَعباس لمعا نأ ط وحن هنّيعي ام ةبحاصمب امإو « بتاكب

 . لماعلا ةرشابمل اح اص نوكي نأ : رخآلاو

 اهل حلاص ريغ هنوكل ' رايتخالا ىف هماقم مقي مل اههبش وأ ةلمج ناك ولف

 امهنم ام » هيوبيس ىكح «نمب رورجم نم هلبق ام ضعب توعنملا نوك طرشب الإ
 . ةلمجلا لاثم اذهف « اذك لعفي هتيأر ىتح تام

 .©0 4 هب مؤ الإ باتكلا لهأ نم نإو ) : ىلاعت هلوق اههبش لاثمو

 .©© كلذ نود اًنمَو ط : هلوقو
 اذهف ٠ كلذ نود موقو « باتكلا لهأ نم دحأ نإو « تام دحأ : ريدقتلا

 . درطم ريثك هوحنو
 3 باجيإلا ىف درطم ريغ هنأ مهفي 34 ىفنلا ىف درطم وهو : حراشلا لوقو

 . كلذك سيلو

 : ؟”هلوق وحن امأو

 مَسيِمو بَسَح ىف اَهْلضْفَي كيت مل اهموَق يف ام َتْلُق ول

 ٠ . (ديدحلا هل اَنلآو) ليلدب - تاغباس اعورد :يأ - ابس ةروس نم ١١ ةيآلا نم )١(
 . ءاسنلا ةروس نم ١64 ةيآلا نم (؟)

 . نجلا ةروس نم ١١ ةبآلا نم (")

 ميكح ىلإ هيوبيس هبسنو « ةأرما فصي ىنامحلا دوسالا ىلإ شيعي نبا هبسن : هلئاق (؟)

 .- زجرلا نم وهو .يعبرلا
 . ةرسك رثإ اهنوكسل « ءاي ةزمهلا تبلقو « موق ةغل - ءاتلا رسكب ل ااا ةغللا

 . لامجو ةماسو - ميللا رسكي - « سيم » هلابآ رخافم نم

 بسنلا ةقارع ىف اهيلع ديزيو ٠ اهلضفي دحأ ةأرملا هذه موق ىف سيل هنإ : تلق ول : ىنعملا
 . كلذ ىف ابذاك نكت مل - لامجلاو

 «اهموق ىف » ةيفان « ام ١ هلعافو طرشلا لعف ضام لعف « تلق » ةيطرش « ول » : بارعإلا

 «ةمزاج ةيفان « مل ١ دحأ : ىأ . فوذحم ادتبمل مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج
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 نبا هلعجو ٠ نم رجلاك ىفب رجلا لعجو « رايتخالا ىف فنصملا هزاجأف

 . ةرورض روفصع

 ىف وأ نمب رورجم نم اهلبق ام ضعب اههبشو ةلمجلاب توعنملا نكي مل ولف
 : ""'هلوقك ةرورضلا ىف الإ هماقم اههبش وأ ةلمجلا مقت مل

 ارتقأو ىرثأ ِنْيَب نم هصبق مكل 0

 رورجمو راج ©« بسح ىف ».ةفوذحملا دحأل ةفص ةلمجلا 6« اهلضفي : طرشلا باوج «ملثين) -

 . هيلع فطع « مسيمو » اهلضفيب قلعتم
 توعنمل اتعن تءاج ؛ اهلضفي » ةلمج نإ ثيح « اهلضفي . . اهموق ىف ام *>: هيف دهاشلا

 .«اهموق » وهو ىفب رورجم مدقم مسأ ضعب وهو - « دحأ 9 وهو فوذحم
 هركذو 2 7/١77 ماشه نباو « ١7/4٠٠ ىنومشالا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 544 دهاشلاو « 75/١١٠١ عمهلا ىف ىطويسلاو ءا770/١ هيوبيسو « 1" /04 شيعي نبا

 . ةنازخلا ىف

 )١( ليوطلا نم وهو - ةيمأ ىني حدمب ىف تيمكلا وه : هلئاق - .

 ىّصحلاو ناروزملا هللا ادجسم مُكل : هردصو

 ةغللا : ٠ حتفب روزم ةينثت ©« ناروزملا » ةنيدملا دجسمو ةكم دجسم امهب دارآ « هللا ادجسم

 ىازلا مضو ميملا - ٠ نوكسو فاقلا رسكب صبقلا - ؛« هصبق » لهألا نم ددعلا ؛« ىصخلا
 سانلا نم ريثككلا ددعلا - ءابلا ١ هلام لقو رقتفا « ارتقأو » هلام رثك ©« ىرثأ .

 نيذللا هيدجاسم ىلع ةيالولا مهل لعج دق ىلاعت هللا نأب - ةيمأ ىنب حدمي : ىنعملا

 .مهترشثكل .نيذلا راصنألاو عابتألاو لهألا نم ديدعلاو ددعلا مهل لعجو سانلا امهروزي

 ريقفلاو ىنغلا مهنيب دجوي .
 رخؤم أدتبم « ادجسم : مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج ؛ مكل بارعإلا

 هيلإ فاضم ؛ هللا 7 ىنثم هنال فلآلاب عوفرم ١ فلألاب عوفرم نيدجسملل تعن-« ناروزملا

 ىنثم هنأل ةمضلا نع ةباين ١ ربخ فوذحمب قلعتم « مكل » أدتبلا ىلع فطع « ىصحلاو

 «ىرثأ » رورجمو راج « نيب نم » هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو رخؤم آدتبم « هصبق » مدقم

 رتتسم ريمض هلعافو رذعتلا هروهظ نم عنم فلألا ىلع ردقملا حتتفلا ىلع ىنبم ضام لعف
 هيف رتتسم ريمض هلعافو ىرثأ ىلع فطع ضام لعف « ارتقأو » هيف .

 نيب نم : ريدقتلاو « تعنلا ىقبأو توعنملا فذح ثيح «ءارتقأو ىرثأ نيب نم : هيف دهاشلا

 «نم» نيتوعنم فذحف « رتقأ لجرو ىرثأ لجر نيب نم ىأ .« رشقأ نم نيبو ىرثأ نم
 . ةيناثلا ؟ نم » و ىلوألا

 7/40١. ىنومشالا : .ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 وك



 ديكوتلا
 دّكوو . (ديكأت دّكأ :لاقيو « هديفي هنأل عباتلا هب ىمس ردصم ديكوتلا

 .ىظفلو ىونعم : وهو (ديكوت

 . اهركذب هدح نع ىنغتسا كلذلف ؛ةصوصخم ظافلأب عبات : ىونعملاف

 0 :ناعون ىونعملا مث

 .عوبتملا ىلإ ةفاضإلا مهوت عفري : امهدحأ

 '.مومعلا هرهاظ امب صوصخلا ةدارإ مهوت عفري : ىناثلاو

 ا .هتاوخأو لكب ىناثلاو نيعلاو سفنلاب لوألاو

 : لاقف لوألاب أدبو

 اَدُكُأ ملسالا نيَعلاب وأ سفنلاب

 نع نادرفنيو «٠ هتقيقح امهب دارملاو «هنيع وأ هسفن ""(ديز ءاج)» : لوقتف
 . ©"9ةدئاز ءابب امهرج راوجب ديكوتلا ظافلأ رئاس

 ؟ امهنيب عمجلا زوجي لهف : تلق نإف

 © .هدحو هب ديكوتلا حصي امهنم الك نأ ىلع هيبنتلل وأب فطع امنإو

 ش ؟عامتجالا دنع أدبي امهيأبف : تلق نإف

 ريبعتلا ىف ةراعتسم نيعلاو « ءىشلا ةلمج نع ةرابع اهنأل « سفنلاب : تلق

 .ةلمجلا نع

 ؟ةيولوألا ليبس ىلع مأ مزال بيكرتلا اذه له : تلق نإف

 .ج ب )١(

 )١( عوبتملا بارعإ رورجملا لحمو - ءاهنيعي دنهو ديز ءاج» كلذ لثم .

 -- 7 لح ميرا



 .ةينسحألا قيرط ىلع هنأ : ليقو « مزال هنأ رهاظلا . تلق

 اَدكْؤملا قباط ريمض عم 00... : لاق مث

 ىف هل اقباطم دكؤملا ريمض ىلإ نيعلاو سفنلا ةفاضإ نم دبال هنأ ىلع هبنف
 . لهس كلذ ليثمتو .امهعورفو ريكذتلاو دارفإلا

 ل و : لاق مث

 اعبتم نكت ادحاو سيل ام اعبت نإ لعفأب امهعمجاو
 .نويع الو سوفنب دكؤي ال هنإف «ةرثكلا عمج نع ًازارتحا لّعفأب لاق امنإو

 دكؤي الو نايعأ ىلع عمج اًئيع نإف "”ةلق عمج :ليهستلا يف هلوق نم ىلوأ وهو
 . هب

 «امهسفنأ نادنهلا وأ ناديزلا ماق» وحن ىنثملا (ادحاو سيل ام) : هلوق لمشو

 .«نهسفنأ تادنهلاو مهسفنأ نوديزلا ماق» وحن عمجلاو

 ةينثتلا نأل ٠ عمجلا ىلإ لدعو «نيتينثت عامتجا ةهارك ىنثمللا ىف لصألا كرتو

 . ىنعملا ىف عمج

 :هيبنت
 اضيأ امهيف زوجيو - راتخملا وه ىنثملا ىف عمجلا نأ هركذ دعب : حراشلا لاق

 ْ . ةينثتلاو «دارفإلا

 .نييوحنلا نم دحأ هب لقي مل ذإ .؛كلذ ىف مهوو

 تلق ولو : لاقف . ةينثتلا -لوصفلا حرش ىف - زايإ نبا زاجأو : تلق
 .زاجل «امهاَسْمَن»

 ىلإ لقتنا مث اعسبتم نكت) هلوقب ةينثتلاو دارسفإلا عنم ىلإ راشآ مظانلا ناكو
 :لاقف . ىونعملا ديكأتلا ىعون نم ىناثلا عرتلا

 ًالصوم ريمضلاب اعيمج اًملك ًالكو لومشلا ىف ركذا ًالكو

 )١( ص ليهستلا ١١5.

 رم
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 .ىنثم ريغ هعقوم اهضعب عوقو حصي ءازجأ وذ الإ اهب دكؤي الف لك امأو

 . لك ةلزنمبف عيمج امأو «ىنثمللف اتلكو الك امأو

 ريمضلاب) هلوقب دكؤملا ريمض ىلإ اهدعب امو لك ةفاضإ بوجو ىلإ راشأ مث
 .(الصوم

 هلك لاجرلاو ميلك ناديزلاو املك ةليبقلاو هلك شيجلا ءاج) : لوقتف

 ءاجو) فيعض وهو «هلمجأو نايتفلا نسحأ مه» سايق ىلع هلك وأ ءاهلك وأ

 ىف لوقت كلذكو «برعلا ضعب نع نهتلك ليلخلا ىكحو (اهلك وأ نهلك تادنهلا

 .(امهاتلك ناتأرملاو ءامهالك ناديزلا ءاج) ىنثملا ىف لوقتو

 :دئاوف (الصوم ريمضلاب) هلوق نم مهف دقو

 ىف قباسلا دهعلل هيف لأ نأل ؛ دكؤملل قباطم ريمض ('”هنأ) : ىلوألا

 . نيعلاو سفنلا

 هلقنو « ىرشخمزلاو ءارفلل افالم « هتينب ءانغتسا فذحي ال هنأ :ةيناثلا
 انإ : ىأ) . "(اهيف الك اَنإ) أرق نم ةءارق هنم اولعجو :نييفوكلا نع مهضعب
 . 9(انلك

 :نيهجو ىلع جرخو

 . (اهيف) ىف عوفرملا ريمضلا نم لاح هنأ :امهدحأ

 .©0(نإ) مسا نم لدب ””(هنأ) : رخآلاو

 )١(أواج.

 .رفاغ ةروس نم 44 ةيآلا نم )7١(

 . جا أ(

 لاحلا مدقت' : نافعض هيفو : ىنغملا ىف لاق «اهيف» ىف عوفرملا ردقملا رارقتسالا ريمض نم : ىأ (4)
 .ريكنتلا ةبجاو لاحلاو .ءىنعمو اظفل ةفاضإلا نع اهعطقب «لك» ريكنتو ٠ ىفرظلا هلماع ىلع

 . ج لأ (6)

 .ريمض ىلإ جاتحي ال وهو «نإ» مسا نم لك لدب : ىأ )١(
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 صوصن كلذ ىلعو « رهاظ ىلإ ديكوتلا ىف فاضي ال الك نأ : ةثلاثلا

 ىلإ ةفاضإلاب ريمضلا ىلإ ةفاضإلا نع ىنغتسي دق هنأ "”ليهستلا ىف ركذو نييوحنلا

 : ""”ريثك لوق هنم لعجو ٠ لكب دكؤملا رهاظلا لثم
 رَمّقلاب سانلا لك ساثلا هبشأ اي 020200 066............

 )١( ص ليهستلا ١54 .

 )( طيسبلا نم وهو - ةزع ريثك : هلئاق - .

 مكركذب ىزجأ ول كتركذ دق مك : هردصو
 .ةأفاكملا وهو « ءازجلا نم لوهجملل ىنبم عراضم - ىزجأ : ةغللا

 ىلع عفر لحم ىف امإ نوكسلا ىلع ىنبم مسا ىهو « ريثك ىنعمب ةيربخ ؟مك» : بارعإلا
 ءاريثك (ركذ كتركذ : ىأ ركذ هلماع قلطم لوعفم هنأ ىلع بصن لحم ىف امإو ءأدتبم هنأ

 «دق» ةريثك تاقوأ ىف كتركذ : ىأ .تقولاب هلوأتل هيف لوعفم هنأ ىلع بصن لحم ىف وأ

 ةثنؤملا ريمض فاكلاو لعاف ملكتملا ريمض ءاتلاو ضام لعف ركذ «كتركذ» قيقحت فرح

 نإف ٠ أدتبم عقر لحم ىف اهتلعج نإ مك ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو هب لوعفم ةبطاخملا

 ىنمتلا ىلع لاد فرح «ول» ةيئادتبا اهنأل اهل لحم ال ةلمجلا هذهف بصن لحم ىف اهتلعج

 . عراضم لعف «؟ىزجأ» بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ىنبم مزاج ريغ طرش فرح وأ
 لعافلا بئانو رذعتلا اهروهظ نم عنم فلآلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لوهجملل ىنبم

 ريمضو فاضم ركذو ىزجأب قلعتم رورجمو راج «مكركذب» انأ هريدقت اًبوجو رتتسم ريمض

 اهباوجف ةيطرش ول تردق نإو ءهلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ نم هيلإ فاضم نيبطاخملا

 ةحتفلاب بوصنم ىدانمو ءادن فرح ؛هبشأ اي» تحرتسال مكايإ ىركذب ىزجأ ول .,فوذحم

 .هبشأب قلعتم رورجمو راج «رمقلاب» سانلل ديكوت «لك» هيلإ فاضم «سانلا» ةرهاظلا

 ظفل فيضي نأ مالكلا قح نمو سانلل ديكوت «لك» ةملكف سانلا لك سانلا» : هيف دهاشلا

 ٠ .مهلك سانلا هبشأ اي لوقيف دكؤملا ىلع دئاع ةبيغ ريمض ىلإ ديكوتلا

 .7/ ١4+ ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . 7/١77 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو



 «نيلماكلا ىنعمب اًنعن (لك) نوك لامتحال «هيف ةجح الو : ليق «هوحنو

 .حدمأ وهو «نيلماكلا سانلا ىلع الإ هلضفي ملف

 ظ ناهيبنت

 .روهشملا وه «٠ ثنؤملل (اتلك) و ركذملل (الك) نأ ركذ ام : لوألا

 .(امهيتلك نع (امهيلَكب) ىنغتسي دقو : 2”ليهستلا ىف لاقو

 (”رعاشلا لوق هنمو
 2200 هر هما و م8 ورم

 بيبحو دلاخ ىبرقو كيلإ امهيلك نيبنيزلا ىبرقب تمي

 هنأك « ةرورضلل ىنعملا ىلع المح ثنؤملا ريكذت نم وه : روفصع نبا لاقو

 1 . نيصخشلا ىبرَقب (©2(لاق)

 (امهيلك) نع (امهّلكب) ىنغتسي دق هنأ اًضيأ ؟”ليهستلا ىف ركذ : ىناثلا

 )١( ص ليهستلا ١١4 .

 .ليوطلا نم وهو . ةيواعم نب ماشه وه : هلئاق (؟)

 ىنثم - «نيبنيزلا» ةبارقلا - ءارلا نوكسو فاقلا مضب - «ىبرقب» برقتي «تمي» : ةغللا

 .ةارما ملع وهو - بنر
 .بيبحو دلاخ ةبارقو نيبنيزلا ةبارقب كيلإ بسني ب : ىنعملا

 هلوقب قلعتم رورجمو راج «ىبرقب» هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف «تهي» : بارعإلا
 هنأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم «نيبنيزلا» رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو تعي

 تميي قلعتم «كيلإ» ىتثملاب قحلم هنال ةرسكلا نع ةباين ءايلاب رورجم ديكوت «امهيلك» ىنثم

 . هيلع فطع «بيبح» هيلإ فاضم «دلاخ» قباسلا ىبرق ىلع فوطعم «ىبرقو»

 عوضوملا مسالاب «نيبنيزلا» ثنؤملا ىنثملا دكأ ثيح ءامهيلك نييبنيزلا» : هيف دهاشلا

 . "امهيتلك» عقوم «امهيلك» .عقو دقف - «امهيلك» وهو ركذملا ىنثم ديكوت ىف لامعتسالل

 . ؟5/ 5017 ىنومشالا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 ب (”5)

 . ١١84 ص ليهستلا (5)

 ايل

 نه



 (امُهَّلك نالجرلا ءاج) اذه ىلع لاقيف - ىنثملا ديكأت ىف (امهيتلك) و
 .امهلك ناتأرملاو

 :لاق مث

 ظ . ةلفاثلا لثم ديكوتلا ىف مع نم ةلعاف ّلُكَك ضيا اولمعتساو
 ؛ةماع ىنعي (مع نم ةلعاف) نزو ديكوتلا ىف برعلا تلمعبتساو : ىأ

 7 | .مظنلا ىف اهلوخد رذعتل اهنزو ركذب اهركذ ىلإ لصوتو
 اهنأو «ءلكب دكؤي امم ىنشملا ىوس ام اهب دكؤي اهنأ ىلإ (لكك) هلوقب راشأو

 . .دكؤملا زيمض ىلإ فاضت

 . مهتماع نوديزلاو ءاهتماع ةليبقلاو « هئماع شيجلا ءامج» : لاقيف
 . "نهتماع تادنهلاو

 .هيوبيس لعف امك ةماعو اعيمج لك عم تركذو : ليهستلا حرش ىف لاق

 لثم) هلوقب راشأ كلذ ىلإو « . ًالهج وأ (وهس نيفنصملا رثكأ كلذ لفغأو
 . (ةلفانلا

 : ىأ ةلفانلا لثم ديكوتلا ظافلأ ىف ةماع ركذ نأ ىنعي : حراشلا لاق
 ىف وه سيلو « هلفغأ مهرثكأ نإف . بابلا اذه ىف نويوحنلا هركذ ام ىلع ةدايزلا
 مل - هللا همحر - هيوبيس مهّلجأ نم نال « هوركذ ام ىلع ةلفان رمألا ةقيقح
 . ىهتنا . هلفغي

 . مهرثكأ ىنعمب "”(ىه) امنإ : لاقو (ةماع) ىف دربملا فلاخ : تلق
 : لاقف (لك) عباوت ركذ مث

 اًمَّمج من نيعمجا ءاَمْمَج اممجاب اودكا لك دْمَبو
 مهلك نوديزلاو . ٌءاعمج اهلك ةليبقلاو عمجأ ُهَّلُك شيسجلا ءاجا : لاقيف

 . (عمج نهلك تادنهلاو «نوعمجأ

 )١( وها ج 2أىفو ءب .

 نفع



 :نارمأ (لك دعبو) : هلوق نم مهف دقو

 ىفو .(لك) ىلع مدقتي ال هعورفو (عمجأ) نأ وهو « بجاو : امهدحأ

 .ةيولوألا قيرط ىلع : ليقو ءابترم عمجأب مث لكب تأدب فاشترالا

 .(لك)» نود لمعتست ال اهنأ وهو ؛ بجاو ال بلاغ : ىناثلاو

 : : هلوقب هزاوج ىلإ راشأ دقو

 ورو 0007 ماد مفرد و
 عمج مث نوعمجأ ءاعْمج عَمْجَأ ءىجي دق ّلُك َنودو

 .(لك) نع نينغي دقو : ©”ليهستلا ىف هلوق ىنعم وهو

 نآرقلا ىف (نيعمجأ) دورو رثك فاشترالا ىفو 2 ليلق وهو : حراشلا لاق

 امك لك نع ءاتغتسالا باب نم سيلو «لكب دكؤي امك ديكوت وهف «2"(لك) نودب
 0 ش . كلام نبا معز

 :تاهيبنت
 اهنأ حيحصلاو «تقولا داختا ديفت (نيعمجأ) نأ ىلإ ءارفلا بهذ لوألا

 ." « نيعمجأ مهنيرغأل »: هلوق ليلدب اقلطم مومعلا ةدانإ ىف لكك

 . (©ضيو نيعصبأو ءاعصبو 2 :هتاوخأو (عتكأ)

 . عتبو نيعتبأو ءاعتبو عتبأ هتاوحأو عصبأ دعب نويفوكلا دازو

 . هلامعتسا ةلقل « كلذل مظنلا ىف ضرعتي مل امنإو

 .بيترتلا اذه ىَّدعَتِي نأ روجي الو : حراشلا لاق : ثلاثلا

 )١( ص ليهستلا ١5١90 .

 . #نيعمجأ مهدعول» © نيعمجأ مهنيوغألا» :ىلاعت هلوق كلذ لاثم (؟)

 . ص ةروس نم 47 ةيآلا نم (؟)

 موقلاو ءءاعصب ءاعتك ٌءاعمج اهلك ةليبقلاوأ  عصبأ عتكأ عمجأ ُهَّلك شيجلا ءاج) : لوقن (5)
 راش ورب لإ ع

 . عصب عتك عمج نهلك تادنهلاو « نوعصبأ نوعتكأ نوعمجأ مهلك

 4ع



 عمجأ دعب الإ ابلاغ هتاوخأو عتكأب ء ءاجي الو : ةيفاكلا حرش ىف لاقو

 . ىهتنا . بيترتلا : اذه ىلع هتاوخأو

 .روهشملا وه بيترتلا اذه ةاعارمو

 . ةلود 0 بيترتلا اهب هب 0 ليهستلا ىف

 . رخآلا ىلع تمدق امهيبأ ب كن الف أ عسبأ امأد : روفصم نب لاقو

 هيلع مي ال نأ روهسجلا بحلطو

 عمجأ نع هتاوحخأو عتكأب ء ءاتغتسالا اضيأ : ناسيك نباو نويفؤكلا زاجآو.

 . عنملا روهمجلا بهذمو «هتاوخأو

 . .اًعتكأ الوح :«9هلوقو

 )١( ص ليهستلا 156 : 0

 - زجرلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل : هلئاق (؟)

 ل ءاَقلَلا ىلمَحَت . .اعضرُم ايبص تنك ىنتيل اي : همامتو
 نم ذوخأم وهو «فلذاألا تنؤمل فصو هلصأ - ماللا نوكسو لاذلا حتفب - «ءافلذلا» : ةغللا
 اماع «الوح» ةأرما هب تيمسف ةيملعلا ىلإ لقن مث «ةبنرألا ءاوتساو فنألا رغص وهو فلذلا
 . مات ىأ عبتك لوح هيلع ىتأ : مهلوق نم ذوخأم ديكوتلا ظافلآ نم وهو « الماك امات «اعتكأ)»

 نونلاو بصنو نمت فرح «ىنتيل» هنم ىداخلا فذح ءادن فرح وأ هيبنت فرح «اي) : بارعإلا
 «ثعن «اعضرم» هربخ «ايبص» همسا ءاتلاو صقان ضضام لعف «تنك» همسا ءايلاو ةياقولل

 ءايلاو ةياقولل نونلاو عراضم لعف «ىنلمحت» تيل ربخخ عفر لحم ىف هربخو همساو ناك ةلمجو
 نامز فرظ «الوح» «ايبص» هلوقل ةين ةيناث ةفصا بصن لعدم ىف ةلممألاو لعاش ةءلمكالا لحس
 ديكأت «اعتكأ» لمحتب قلعتم

 . عمجاب قوبسم ريغ وهو عتكأب دكأ ثيح ةاعتكأ الوحل هيف دهاشلا

 ىطويسلاو « 7/١017 ليقع نباو . 5/ 1١5 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ .: هعضاوم
 دهاشلاو .« " / ١١7 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو. مظانلا نباو « ١١7 ص ىدوكملاو .« 4
 . ةنازخلا ىف 7717 مقر

 دقن



 عصبأ قح امنإو (عصبأ عمجأ) مهضعب لوق ""(ذشو) تارورضلا نم هوحنو

 ءاجي نأ هتاوخأو 2”(عتب) قح امنإو « (عَتب عمج) مهضعب لوق هنم ذشأو

 (ديكأت ىناثلا سيلو « عوبتملل ىهف ديكوتلا ظافلأ ترركت اذإ : عبارلا

 . "”(ديكأتلل)

 .«”بصنلا ىلإ الو «عفرلا ىلإ مطقلا ديكوتلا ظافلأ ىف زوجي ال : سماخلا

 ليز ماق) : لاقي الف . ضعب ىلع اهضعب هظافلأ فطع زوجي ال : سداسلا

 لوق وهو مهضعب فطعلا زاجأو ٠ (نوعمجآو مهلك موقلا ءاج) الو «(هئيعو هسفن
 : : . ةوارطلا نبا

 :نالوق هفيرعت ىفف ؟(هعباوتو) عمجأ

 . ©هيوبيس ىلإ بسنو « ةفاضإلا ةينب هنأ : امهدحأ

 . "ةطاحإلا ىنعم ىلع قّلع ةيملعلاب هنأ : ىناثلاو

 .«لثم وهو2 ]أ ىفو ج ءاب(١)

 .ب(ءأ(؟5

 . «ديكأتلا» ب . أ ىفو ج (؟)

 .“" / 0/ نابص ه ديكوتلا دوصقم عطقلا ةافانمل راتخملا ىلع : ىأ (5)

 .«هتاوخأو» أ ىفو (5)

 ال هنأ قحلاو . ةفاضإلا ةينب ءانغتسا ريمضلا فذح عانتما نم همدق ام ىفاني اذه : ليق (6)

 ْ . ” / 78 نابص ه هعباوتو عمجأ ريغ ىف مدقت ام نال «ةافانم

 ثروي .ةطاحإلا هلولدم لعج نأ ىفخي الو . ةطاحإلا وه ىنعم ىلع عضو : ىأ (0

 ةرابعلا ىف لعلف ةطاحإلا موقلا ءاج «عمجأ موقلا ءاج» ىنعم ذئنيح نوكي ذإ مالكلا لالتخا

 . 3/ 09 نابص ه لوعفملل ىنبملا ردصم ةطاحإلا نأ ىلع .ةطاحإلا ىذ ىأ فاضم فذح

 هذ 4



 ىملع فيرعت اهفيرعتو : عيدبلا ىف '"' ىنزغلا دوعسم نب دمحم لاق

 ىلع اهبصن نويرصبلا عنم فراعم ظافلالا هذه نوكلو ل ىهتنا ةماسأ فيرعتك

 . لاحلا

 :هلوقو
 .ميبا فردو اعل

 لمش عنا ةرصبلا ةاحن نعو لبق روكنم ديكوت دفي نإو

 ضعب زاجأو) ةتقؤم تناك اذإ ةركنلا ديكوت زاوج شفخألاو نييفوكلا بهذم

 زاوحلا ىلإو ©2نويرصبلا كلذ عنمو ''(ةنقؤم ريغ وأ تناك ةتقؤم اقلطم نييفوكلا

 (© هب عامسلا دورولو هتدافإل «٠ فئتصملا بهذ

 ؟همالك لمحي "(نييهذلا) ىأ ىلع : : تلق نإف

 .ةدافإلا ريغ راوحلا ىف طرتشي يب مل ذإ «ىناثلا ةقفاوم مظنلا رهاظ : تلق

 شفخألل اقافو زاج ةركنلا ديكوت دافأ نإو : (”ليهسنتتلا ىف هلوقو

 كلذ اوصخ نييفوكلا نم هقفاو :نمو شفخألا ذإ لوألا ةقفاوم ىضتقي «نييفوكلاو
 .مهنع لقن ام ىلع ةتقؤملاب

 .هريغو ديقملا (لمش عنملا) هلوقو

 )١( بحاص ىكذلا نبا ماشه نسبا لاقو «نايح وبأ هامس اذكه . ىنزغلا دوعسم نب دمحم *

 هيف فلاخ هنإ : لاقو ىنغملا ىف ماشه نبا هركذو هلع لقنلا نم نايح وبأ رثكأ عيدبلا باتك

 .نييوحنلا لاوقأ

 .هلاوحأ نم ائيش فرعأ ملو : ةيغبلا ىف ىطويسلا لاق (1)
 .ج ل(

 . نيحو نمرو تقوك ةدودحم ريغ وأ لوحو رهشو ةليلو مويك ةدودحم تناكأ ءاوس قفز

 ..«هلك رهش تفكتعا لوقت (0)

 ْبَجَر هلك لوح © ةدع تيلاي بجر اذ ليق نأ هقاش هنكل : هلوقو

 .«؟نيلوألا نيبهذملا» ج ءاب ىفو (6)

 . ١50 ص ليهستلا (7)

 قالك



 : هلوقو

 ًالعفأ نزوو ءالْعَف نزو نع ًالكو ىنثم ىف اتلكب َنْغاَو

 :لاقي الف « ءاعمجو عمجأ ةينثت نع اتلكو الكب ىنملا ةينثت ىف ىنغتسا

 . اسايق امهتينثت مهتزاجإ ىف فورخ نباو نييفوكلل افالخ ناواعمج الو ناعمجأ

 . عامسلا مدعي نيفرتعم

 ؟ ءاعمجو عمجأ عباوت ىف مهفالخ ىرجي له : تلق نإف

 ىضتقي سايقلاو ءاهيف فالخلا ءارجإب رعشي ام مهضعب مالك ىف : تلق

 : هلوقو «هءارجإ

 لصَمْما دعبف نيعلاو سفنلاب 2 ّلصَنما َريمضلا دّكْؤُت نإو
 لا

 نم دب الف نيعلاب وأ سفنلاب لصتملا عوفرملا ريمضلا دكأ اذإ ""هنأ) ىنعي

 تمق) و (كسفن تنأ مُق) : لوقتف ء لصفنم عوفرم ريمضب "7(اهلبق) هديكوت
 .(كسفن تنأ

 ؟بجاو كلذب هديكوت لهف : تلق نإف

 "””(عوفرم) ريمضب هديكوت دعب الإ زجي مل : ةيفاكلا حرش ىف لاق : تلق

 نم هريغ صوصنل قفاوم وهو. زجي مل (مكسفنأ اوموق) : تلق ولف
 . نييوحنلا

 هديكوت دعب الإ لصتم عفر ريمض ابلاغ امهب دكؤي الو : ؟؟ليهستلا ىف لاقو

 .ج أ )١(

 | .«؟امهلبق» ب ىفو ءدج .أ0(1)

 .ج أ (5

 . ©١560 ص زيهستل تا(

 نفي



 ىلع روجي هنأ نم : لئاسملا ىف شفخألا هركذ ام ىلإ (ابلاغ) هلوقب راشأو لصفنمب
 .نسحي ال ىسرافلا ةرابع ىفو (مهسفنأ اوماق) فعض

 .«عرف»

 (مكل) وه ىذلا لصفلل ديكوت نود زاج (مكسفنأ مكل مله) : تلق اذإ
 دقو .فاشترالا ىف هركذ . ديكأتلا نم هيف دب ال هنأ مهوتي الف . فالخ الب اذهو
 طرش الب امهب دكؤي لصفنملا نأ (لصتملا) هلوق نم مهف

 الب امهب "(دكؤي) رورجملاو بوصنملا نأ (عفرلا اذ تينع) هلوق نمو
 ' .(كسفن كب تررم) و (كسفن كتيآر) لوقتف

 . لصفنملاب امهتدكأ تئش ءش نإو

 امري نلُدّيقلاو اًمهاوس امي اودكأو ا :هلوقو
 ريمض ."'(اهب) دكأ اذإ ديكوتلا ظافلأ نم نيعلاو سفنلا ىوس ام نأ : ىنعي

 : لوقتف ءروجي نكلو «ديقلاب ىنعملا وهو . لصفنمب هديكوت مزتلي مل لصتملا عفرلا
 .(مكلك اوموق)

 .انسح ناكل (مكلك متنأ .: تلق ولو

 : لاقف ىظفللا ديكوتلا ىلإ لقتنا ىونعملا ديكوتلا نم غرف الو

 ىجرذا ىجرذا كلوقَح (رركم ١ يجي ىطقل ديكوتلا نم امو
 00 .ىنعم هقفاومب هتيوقت وأ ظفللا ةداعإ : ىظفللا ديكوتلا

 فرححلاو لعفلاو مسالا ىف نوكيو . (ىجردا ىجردا) كلوقك لوالاف

 ْ .(ديز ديز ءاج) وحن « ةلمجلاو « ةلمجلا ريغ بكرملاو

 .«نادكؤي» ب ىفو ءاج لك )١(

 .«امهب»أ ىفو - ج 3 ب()

 ام



 ©9نوقحاللا كاتأ كاتأ 060...........

 يي

 (9لوّطملا ءاّنعلا ماَتَح ماَتَح 7 ا

 )١( ليوطلا نم وهو - ملئاق مسا ىلع فقأ مل -

 سبحا سبحا ةلم ملل ىتّلْغِبب ٌةاجنلا نيأ ىلإ نيأف : همامتو

 ىننوبلطيو ىتنوقحالي نيذلا ءاج دقو ؟ىتلغيبب وجنأ ناكم ىأ ىلإو ؟ بعذأ نيأ : ىنعملا

 .نوكي ام نكيلو وه ثيح فقيو ردقلل ناسنإلا ملستسي نأ نم رفم الف

 .كلذب هسفن بطاخف هنوقحالي موق نم اًراف ناك رعاشلا نأ رهاظلاو
 ام اهيلع لدي ةفوذحم ىلإب رج لحم ىف حتفلا ىلع ىنبم ماهفتسا مسا «نيأف» : بارعإلا

 أآدتبم «ةاجنلا» ىظفل ديكوت «نيأ ىلإ » مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجملاو رامجلاو اهدعب
 ديكوت «كاتأ» لوعفم فاكلاو ضام لعف «كاتأ» ةاجنلاب قلعتم رورجمو راج «ىتلغبب» رخؤم

 . يظفل ديكوت «سبحا» هيف رئتسم هلعافو رمأ لعف «سبحا» لعاف «نوقحاللا) ىظفل

 .اًيظفل ديكأت لعفلا دكأ دقف «كاتأ كاتأ» هيف دهاشلا
 « 5 / ٠١١ ماشه نباو . 7 ١١/ ليقع نبا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . مظانلا نباو

 - ليوطلا نم وهو - ىدسألا ديز نب تيمكلا وه : هلئاق (؟)

 مهكلم لاط دق ءوسلا ٌءالو كلتف كلتف : هردصو

 سانلا رومأ ىلوتي ىذلا وهو - لاو عمج - واولا مضب - ةالولا «ءوسلا ةآلو» : ةغللا

 ربخلا نيب اقرف اهفلأ تفذحو ةيماهفتسا اهدعب امو ةيئاغ ىتحف . ىتم ىلإ ىنعمب «ماتح»

 نونلا فيفختو نيعلا حتفب - «ءانعلا» ةيماهفتسالاو ةلوصوملا 'ام» نيب اًقرف : ىأ .ماهفتسالاو

 .ليوطلا «لوطملا ١ بعتلاو ةقشملا -
 ةدق» هيلإ فاضم ؛ءوسلا» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم هربخ «ةالو» أادتبم « كلتف» : بارعإلا

 رج فرح ىتح «ماتح» هيلإ فاضم ريمضلاو لعاف «؛مهكلم» ضام لعف «لاط» قيقحت فرح
 لوآلل ديكوت رورجمو راج «ماتح» مدقم ربح فوذحمب قلعتم رورجملاو ماهفتسا مسا امو
 | .ءانعلل تعن «لوطملا» رخؤم أدتبم «ءانعلا»

 ديكوت عون نم وهو - هظفلب .لوألا ةداعإب ىظفل ديكوت هنإف «ماتح ماتح» : هيف دهاشلا

 بكرم هنكلو «نيتملك نم بكرم رورجملاو راجلا نإف « ةلمج ريغ بكرمب ةلمجلا ريغ بكرملا
 . مات ريغ

 . ؟ / 509 ىنومشالا ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
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 («0هنيا كَل هللا كل 000 مل

 .ةلمجل ادكؤم ءىجي ام رثكأو : حراشلا لاق

 . .لازن لزتا وحن :ىناثلاو

 مامص دوهي تلت امل ىَمَص نيم انام : "لاق

 ش - جهلا نم وهو - ةلئاق ىلع فقأ مل : هلئاق )١(
 . هاسنأ دعبلا ىف الو - مالفا كسل نم اي: هلبق ()

 0 اهل ىَلَع هللا كل

 . لعفلا اذه ىف ةديدشلا 'ةيهاركلاو ضيغبلا وهو « ىلقلا نم عراشم لعف هلق ةغللا

 .ايعارو هايإ اتلاكو هل اظفاح 'هللا نوكي ناب ,هبطاخممل وعدي : ىنعملا ٠

 ءرج لحم ىف حتفلا ىلع ىنبم بطاخمملا ريمض فاكلاو رج فرح ماللا «كل» : بارعإلا ٠

 مدقم ربخ نم ةلمج هلل كل» رخؤم أدتبم «هللا» مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو

 .ىلوالا ةلمجلل ةدكؤم: ةلمحلا هذهو ءرخؤم أدتبمو

 .. لوألا ةلمجلل ىظفل ديكأتةيناثلا ةلمجلا نإف «هلا كل هللا كل» : هيف دهاشلا.

 .مظانلا نباو «. ؟ / 5١9 ىنومشالا : ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم .

 نب نامغنلا ءامدن نم ناكو «٠ ةيلهاجلا ىف برعلاءارعش دحأ رفعي نب:دوسألا وه : هلئاق (؟)

 .- لماكلا نم وهو - رذنملا
 هه مسمع لادا © ©

 ةلمثث اهناريج تملقشأو هؤاهي:ثرق ةردصو

 ةبطاخملا ءايل دنسم رمأ لعف - ميملا ديدشتو داصلا حتفب ةبا مص ةليبق مسأ «ذوهي# : ةغللا

 .ةيهادلل ملع مسا - ماظق لثم روسكم هرخآو داصلا حتفب - «مامص» ئسرحخأ ىنعمب - ةثنؤملا

 ملسأو ةفطاع واولا «تملسأو» لعاف «دوهي» ثينآتلل ءاتلاو ضام لعف ؟ت رفا : بارعإلا

 بوصنم ملسال هب لوعفم «اهناريج» هيف رتتسم ريمسف لعافلاو ثيئأتلل ءاتلاو ضام لعف

 «املا هلعاف ةبطاخملا ءايو نونلا فذح ىلع ىنبم رمأ لعف «ىمص# هيلإ فاضم ةيئاغلا ريمضو
 ءاتلاو ضام لعف «تلعف» ىمصب قلعتم رورجملاو راجلاو لوصوم مسا اسو رج فرح ماللا

 ىلع ىنبم .رمأ لعف مسا «ماهص# لوصوملا ةلص اهل لحم ال ةلضلاو لعاف «دوهي» ثيناتلل

 .ئمص ةلمجل ايظفل اديكوت ةدكؤم ةلمجلا هذهو هيف :رتتسم ٌريمسم هلعافو نوكسلا

 .لوالل ة ةيوقت وهو «ىمص» هلوقل ىظفل ديكوت «مامص» نإف «مامص ىمص»: : هيف دهاشلا

 .؟5/ 5 4 ىنومشألا ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم
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 . لصفنملاب لصتملا ريمضلا ديكوت هنمو

 | :2”هلوق هنمو

 هرئاعد تحيبأ تّناك نإ ريج لجأ 0 ...0٠00

 .(ارركم) هلوقل ىناثلا نود لوألا لوانت ىف ةرهاظ هترابع : تلق نإف

 ركذ امك هظفل راركتب صتخي ملو ءدكؤملا ىنعم راركت ىلع لمح اذإ : تلق

 ٠ ش .امهلوانت حراشلا

 ؟تيبلا ردص بارعإ ام : تلق نإف

 )١( ليوطلا نم وهو - ىعبر نب سرضم وه : هلئاق .
 . برشم لوأ سودرفلا ىلع َنْلُقو : هرلصو

 .ةماميلا نود ةضور انه هب دارأو ٠ ناتسبلا - ءازلا نوكسو ءافلا رسكب «سودرفلا» : ةغللا

 ءايلا نوكسو - ميجلا حتفب - «ريج» نرولا ىف معن لثم فرح «لجأ» عوبري ىنبل : ليقو
 ءارلا اوحتف امبرو ٠ نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلا ىف لصالا وه ام ىلع - ءارلا رسكو

 لادلا مضب - روثعد عمج - «هرئاعد» فيفختلا كلذب اودصقو فيكو نيأ لثم اهولعجو

 .هعنص ىف هبحاص قنأتي مل ىذلا ضوحلا وهو - ءاثلا مضو نيعلا نوكسو

 ىلع ىنبم لعاف ىهو ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ىنبم ضام لعف «نلق» : بارعإلا

 ادتبم «لوأ» مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «سودرفلا ىلع» عفر لحم ىف حتفلا

 بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ىنبم باوج فرح «لجأ» هيلإ فاضم «برشم» رخؤم

 بارعإلا نم هل لحم ال رسكلا ىلع ىنبم لوالا باوجلا فرحل ديكأت باوج فرح «ريج»
 مزج لحم ىف طرشلا لعف ضام لعف «تناك» مزاج طرش فرح - ةزمهلا رسكب - «نإ»

 ةلمجو هيف رثتسم ريمض لعافلا بئانو ثينأتلل ءاتلاو لوهجملل ىنبم ضام لعف حيبأ «تحيبأ»

 عوفرم رخؤم ناك مسا «هرئاعد» همسا ىلع مدقت ناك ربخ بصن لحم ىف هلعاف بئانو لعفلا

 000 ش .ةرهاظلا ةمضلاب

 هلوقب ايظفل (ديكوت «لجأ» دكأف ,باجيإلا ىنعمب امهيتلك نال «ريج لجا» : هيف دهاشلا
 . ىنعملا ىف هل فدارم ظفلب لوألا ةداعإ ليبق نم كلذو ؛«ريج»

 . مظانلا نباو ء« 7” / 5١9 ىنومشألا: ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم
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 ةلص ةلمجلاو . فوذحم أدتبم ربخ (ىظفل) و ةلوصصوم (ام) : تلق

 ش .لوصوملا ربخ (ىجي)و

 .ارركم ءىجي ىظفل ديكوتلا نموه ىذلاو : ىأ

 ا .: هلوق

 لص هب ىبللاظفللا عمألا صم ريض طفل دمئالو

 .لاصتالا نع هجرخت اًدرجم هتداعإ نال ؛هوحنو (تمق تمق) : لوقت

 ظ 0000 : لاق مث
 هنوكل ٠ الوأ هب لصتا ام عم الإ دامي ال فرحلا نأ : نعي (فورملا ك١

 داعي الو (ديز رادلا ىف رادلا ىف) و (مئاق (ديز نإ .مئاق ديز نإ) وحن هنم ءزجلاك
 1  :""'هلوقك جارسلا نبا هيلع صن «ةرورض الإ هدحو

 . نيعي مل دسأ ىنب نم لجل وه : ليقو ىدسألا ىبلاولا دعم نب ملسم وه : هلئاق )١(
 - رفاولا نم وهو . . ىب امل ىفلي ال هللاو الف : هردصو
 .ىب ىذلا 'ىب امل» ٠ دجو اذإ - ىفلآ نم :دجوي ال «ىفلي ال» : ةغللا
 دقحللا نم هموصخ دنع ىذلل الو ٠ ملالاو ةدجوملا نم هب ىذلل دجوي ال هنأ مسقي :  ىنعم ا

 نأ دعب «٠ نئاغضلاو داقحالا ةلادإو ةحلاصملاو ةدوملا ىف : لمأ كا كانه 'سيلو «جالع - ةئيغضلاو

 - تفالخخلا مظعو بطخلا مقافت

 , قلعتم رججو مسق فرح «ةهللاو» مسقلا ديكوتل ةدئار «ال) و ةفطاغ .ءاقلا «الف» : : بارعإلا
 ام «ال» مسقلا باوج لوهجملل ىنبم عراضم لعف «ىفلي» ةينفان ن 4ال) فوذحم مسق لعفب

 ةفطاع واولا ؛مهب املل الو» ةلص فوذحمب قلعتم 'ىب» ىفليي قلعتم ماللاب ةرورجم ةلوصوم

 مسا امو « ىلوألل ةدكؤم ةيناثلا ماللاو رج فرح ىلوألا ماللاو « ىفنلا ديكأتل ةدئار «الدو

 ىلع واولاب فوطعم رورجملاو راجللاو ٠ ىلوألا ماللاب رج لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم لوصوم

 ؛ءاود» ىفليب قلعتسم فرظ «ادبأ» لوصوملا ةلص فولحمب قلسعتم مهب قباسلا رورجملاو راجلا

 .-:2 .ىفلي لعاف بئان

 نأ عم لصاف امسهنيب لصفي ملو «ةراجلا ىلؤألل ديكوت ةيناشثلا ماللاف «امللا» : هيف دهاشلا

 ديحاو ىئاجه فرح ىلع عوضوم دكؤملا فرحلا نآل ءذاش وهو باوجلا فرحأ نم تسيل ماللا

 ْ .؟هب امل ال١ لاقل. باوصلا ىلع ماج ولو هسفنب موي داكي ال

 نباو ٠ / ل ماشه نباو ا 4٠  ينومشالا : : ةييفلالا ١ حارسش نم هركذ 3 هعضاوم
 . مظانلا



 ءاود (دبأ مهب املل الو ..

 . ماشه نبا هعبتو (مئاق اديز نإ نإ) ىرشخمزلا راجأو

 دمتعي عامسو هيلإ دئتسي مامإ مدعل دودرم هلوقو : ليهستلا حرش ىف لاق

 :؟”عاشلا لوق ىف هل ةجح الو

 .٠ م ريس سان © لاهو مصل ©

 . .اًميض دق هراجل نم نيري

 )١( فيفخلا نم وهو- هلئاق مسا ىلع فقأ مل : هلئاق -.
 ةميضا هتيامحو هراوج ىف هلعج «هراجا» لقعتلاو ةاثألا وهو ملحلا نم «ملحي» : ةغللا

 .هقح سخبو ملظ : ىأ - لوهجملل ىنبم
 هلعجو هراجأ.نم نأ ري مل ام هتافرصت ىف لقعتلاو ملحلاب ىلحتي قلخلا ميركلا نإ : ىنعملا

 ملاظلا اذهب شطبيو هملح هنع بهذي كلذ دنعف « هيلع ىدتعاو ملظ .دق - ءامح ىف «

 هيلإ أجتلا نم ىلع ىدتعملا .

 ةلمجلا «ملحي» اهمسا «ميركلا» اهل ديكوت ةيناثلا «نإ) بصنو ديكوت فرح «نإ# : بارعإلا

 تلخد «ام» و ملب مزج لحم ىف ةفيفخلا نونلاب دكؤم عراضم «نيري» ةيفرظ ةيردصم «ام» ربخ

 «نما» هتيؤر مدع ةدم ملحي : ىأ .ملحيي بوصنم نامز مسا ةفاضإب رداصم ليرات ىف هيلع

 ىنيم ام لمفو قيقت فرح «اميض دق» ةلص ةلمحلا ؛هراصجأ» ىريل لوعفس لوصوم مسا ٠

 نإ «لاح وأ نل ةفص بصن لحم ىف ةلمجلاو هيف رتتسم ريسمض لعافلا بئانو لوهجملل

 .ةيملع تناك نإ ناث لوعفمو «ةيرصب «ىري» تلعج
 نم سيل هنأ عم امهنيب لصاف ريغ نم هتداعإب «نإ» فرحلا دكأ ثيح «نإ نإ» هيف دهاشلا

 هيلع ساقي ال ذاش وهو - باوجلا فورح -.

 ىنومشالا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم ٠/ 5ع5 / 167 ماشه نياو

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو ١18 .؟/ .

 وى



 : هيبثت

 وأ الوأ هلماع لثمب الومعم الإ ةرورض ريغ ىف دعي مل "”ليهستلا ىف لاق
 : "هلوقب لصفلا لثمو . الوصفم

 نَرَقِب تاددشم اهقانعأ 202١ - نأكو ناكو اهارت ىتح
 . نيزك 85

 :  هلوقبو
 هوفر

 هتك له ل له ىرعش تيل
 )١( ص ليهستلا 3

 )١( زجرلا نم وهو - ىلجعلا بلغألا : , - البإ فصي سفاجا واطع وه]: هلئاق -.

 هب طبرت لبح - ءارلاو فاقلا حتفب - ض ةبقرلا وهو - قنع عمج ةاهقانعا» : ةغللا
 .ضعب ىلإ اهضعب نرقيو لبرلا

 وثحتسي لبإلا هذه باحصأ نإ : لوقيف .هماظتناو اهريس ةعرس ىف البإ فصي قنعم لا

 يحي ضعي ىلإ اهضعب طوبرم اهقانعأ نأ نظي اهرب نم نإ ىتح لاطاو اظي ريسلا ىلع

 زرابلا ريمضلاو تنأ ريمض لعافلاو عراضم لعف «اهارت» رجو ةياغ فرح ىتح : بارعإلا
 بصنو هيبشت فرح نأكو لاحلل واولا «نأكو» هلبق تيب ىف لبإلا ىلع دئاع وهو لوعفم

 «تاددشما هيلإ فاضم ءاهلاو ىلوالا نآأك مسا «اهقانعا» ةيفاقلل تففخو ديكوت ةيناثلا «نأكو»

 . رعشلل نكسو «تاددشبب قلعتم «نرقب» اهربخ

 عم - ىلوالا لومعمب لصافلا مدع عم اهلثمب «نأك» دكأ ثيح « نأكو نأك» : هيف دهاشلا

 .واوب اذه لصف هنأل ؛ هقباس نسم ذوذشلا ىف فخاأ اذهو - باوبحجلا هقورح نم تسيل اهنأ

 . فطيعلا

 7/0١ ماشه نباو ءا5 1/14٠١ ىنومشالا : ةيفلآلا حارسش نم هركذ : هعضاوم

 . ” / ا عمهلا ىف ىطويسلا هركذو.. مظانلا نباو

 - فيفنملا نم وهو - فورعم نب ثيمككلا وه : هلئاق,(

 .مامحلا كاذ نود نلوحي مآ ... .... : هماقتو (1)
 . توملا - ءاملا رسككب - «مامحلا» مهارأو مهروزأ «مهنيتآ» : :. ةغللا
 عتمتلا نم عنم وأ مهاريو مهدوزي ذأ ىنمتي .مهقراف نيذلا هبابحأ ىلع فهلتي : ىنعم ا

 , .مهيلع وأ هيلع توملا عوقو مهتيؤوب .
 ام ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم تيل مسا ؟ىرعش» بصنو نك فرح «تيلا : بارعإلا

 < ماهفتسالل ديكوت «لهذ فطع فرح «مث» عاهتتسا فرح «لمف لإ فاسشم ملكك ءاي لبق



 :"""هلوقك فقولاب لصفلا عومسملا لصفلا نمو : لاق

 ريمض لعافلاو ةفيفخلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم عراضم لعف «مهنيتآ» قباسلا

 « حتفلا ىلع ىنبم عراضم لعف «نلوحي» فطع فرح ؛مأ» هب لوعفم نييئاغلا ريمضو رتتسم
 فرح فاكلاو هيلإ فاضم اذ «كاذ» لوحيب قلعتم فرظ «نود» . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال

 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لوحي لعاف «مامحلا» باطخ

 فرحلاب امهنيب لصفلا عم ةيتاثلا لهب ىلوالا ؟له) دكأ ثيح «له مث لهد : هيف دهاشلا

 نم فخأ وهف هذوذش عمو ذاش اذهو «مهنيتآ» وهو الصاف دكؤملا لوخدمب تأي مل هنكلو «مث»

 .«مهنينآ له مث مهنينآ له» : لاقل سايقلا قفاو ولو ٠ لصافلا دوجول هريغ

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو . 7 ./ 1٠١ ىنومشألا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم

5/116" : 

 - زجرلا نم وهو هلئاق مسا ىلع فقأ مل : هلئاق )١(

 نزحلا - اروصقم نيسلاو ةزمهلا حتفب «ىسألا» نايسنلا هلصأ عراضم لعف «كسني» : ةغللا

 توملا - ميلا فيفختو ءاحلا رسكب - «مامح» نيرباصلا نم هريغب ءادتقالاو ربصلا «ايسأت»

 .اعنتمم «امصعتسم)

 مصتعي ال ادحأ نال «نيرباصلاب ىسأتلا نسح كنم تام نم ىلع نزحلا كسني ال : ىنعملا

 .نيرباصلاب ىساتلا كرتو عزجلل ذئتيح ةدئاف الف توملا نع
 ءايلا فذح همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف «كسني» ةيهان «ال» : بارعإلا

 ةحتفلاب بوصنم ىسنيل ناث لوعفم «ايسأت# لعاف «ىسألا» لوأ لوعفم بطاخملا ريمض فاكلاو

 قلعتم رورجمو راج «مامح نم» سيل لمع لمعي ىفن فرح امو ليلعتلل ءافلا «امف» ةرهاظلا
 ةحتفلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم ام ربخ «امصعتسم» ةيفانلا ام مسا «دحأ) امصعتسمب

 . ةرهاظلا

 امهنيب لصف نكلو . ىظفللا ديكأتلل دحاولا فرحلا ررك هنإف «امامف» : هيف دهاشلا

 | | . فقولاب
 عمهلا ىف ىطويسلا.هركذو . 7 4٠ ىنومشاللا ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم

 004 ا
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 امصعتسم دحأ مامح نم ام امف ايست .ىسالا كسني ال

 . ارايتخا زوجي كلذ لثم نأ هرهاظف

 .ةلقب اهحرشو ةيفاكلا ىف حرصو

 نأكو نأكو اهاوتا ىتح ا

 اا هيف لصفلل لمجي ملو
 : لاقف ةيباوجلا فورحلا نم ىنثتسا مث

 ىَلبكو مَُتك ب اوج هب اصح امَرَغ ... ظ
 «معن معن» : لوقتف ءىشب هلاصتا ريغ نم ظفللا ةدانعإب دكؤي نأ زوجيف

 . ؟ىلب ىلب» و «ال الدو

 باجملا ركذ نع هب ءانغتسالا ةحصل « لقتسملاك ىباوحلا فرحا نأل كلذو

 ش : هلوقو
 'َنِصّنا مض اك هيأ 2 -"اصنن 00

 ,رورجملاو «تنأ كتيأر» وحن بوصتنخملاو «تنأ تمق» وحن عوفرملا هب دكؤيف

 .6تنأ كب تررم» وحن

 . ىظفللا ديكوتلا ليبق نم اذهو

 - بهذمف «كايإ كتيأر هوحن ١ بوصنم لصفنمب بوصنملا لصتملا تعبتأ اذإ
 .ديكوت هنأ نييفوكلا بهذمو « لدب هنأ نييرصبلا

 نم لصفنملا بوصنملا ةبسسن نأل «٠ حصأ ىدنع مهلوقو. ::فنصملا لاق ظ

 «تنأ َتلْعَق» وحن ىف لصتملا عوفرملا نم لصفنملا عوفرملا ةبسنك لصتملا بوصنملا
 . عامجإب ديكأت عوفرملاو

 كم



 اوبرعأ دق مهنإف نيعتي هنأ ال . زوجي هنأ عامجإب هلوقب ىنعي هنأكو : ليق

 .الدب «تنأ تمق#»

 هبارعإ نم عنمي - رمضم نم رمضم لدبي الو :"'ليهستلا ىف هلوق : تلق

 . الدب

 )١( ص ليهستلا ١97 .

 44ا/



 فطعلا

 قست وأ ناي وذ امإ فّطعلا

 : قسئاوذ وأ : ىنعي
 . قسن فطعو نايب فطع : نامسق ركذ امك فطعلاو

 . قوسنملا ىنعمب لمعتسي دقو « مظنلا : ةغل : قسنلاو

 نايبلا فطع

 : هلوقو
 .٠ و م 1 2 1

 قبس ام نايب نآلا ضرغلاو ...
 . نايبلا فطع :ىنعي

 .٠ : هلوقو

 ةّقشكنم هب دصقلا ٌةَقِيَقَح .. . ةّفصلا هْبش حبات نايبلا ولف

 حيضوتتلا ىف ذ ىأ ( ةفصلا هبش) هلوقو .ةسمخلا لمسشي سنج : (عبات)

 . ديكوتلاو لدبلاو قسنلا فطعل جرخم صيصختلاو

 وه امنإ عوبتملل هحاضيإ نأ :ينعي ( هفشكتم هب دصقلا ةقيقح) :هلوقو

  كلذيو « هببس ىف وأ عوبتملا ىف ىنعم ىلع ةلالدب ال دوصقملا ةقيقحل نييبتو حرشب
 ش . تعنلا قراف

 : هلوقو
 6 6 5 8 عوسو م
 ىلو تعنلا لوألا قافو نمام لوألا قافو نم هئيِلوأف

 نم ةعبرأ ىف هعوبتم قفاوي نأ بجو « تعنلا ةلزنمب نايسبلا فطع ناك ال

 وأ فيرعسلاو 3 رجلا وأ بصتنلا وأ عفرلا ىف هقفاويف «٠ سصلاخلا تعنلاك ةرشع

 . ثينأتلا وأ ريكذتلاو . عمجلا وأ ةينثتلا وأ دارفإلاو « ريكذتلا

 :هلوقب هيلع صن فالخ ةركتل اعبات ةركن نايبلا فطع دورو ىف ناك املو



 © لم هم م6 و

 نيفرعم نانوكي امك نيركنم نانوكي دقف
 راوج ىلإ روفصع نباو ىرشخمزلاو ىنج نباو ىسرافلاو نويفوكلا بهذ

 . فنصملا بهذ هيلإو ءامهريكنت

 ةركنلا نأل « ءىشب علم نم لوق سيلو :لاق مهرثكأ هزاجأ :حراشلا لاقو

 اًيوث تسبل » : كلوقك هب حيضوتلا ةفرعملا لبسقت امك دماجلاب صيصختلا لبقت
 . 20ج

 .©74 ةنوتيز ةكرابم ةرجش نم دقوي ا : ىلاعت هللا باتك نم هريظنو

 نأ : نيبولشلا معد هعانتما ىلإ نييوحنلا رثكأ بهذ : روفصع نبا لاقو

 مه نع لقنو « نهج ريش نم لقا اله دجأملو : فصلا لاا

 ابقل وأ ةينك وأ امسا ملعلاب هصيصخت

 :ناهيبنت

 هزاجأو 2 عنتم ريكتتلاو فيرعتلا ىف امهفلاخت نأ همالك نم مهف : لوألا

 تاّيآ» ىلع نايب فطع 6ميهاربإ ماقم» : ىلاعت هلوق لعجف ىرشخسمزلا

 .هيلإ تفتلي الف « نيقيرفلا عامجإل فلاخم وهو : ليق "”4تانبب
 ىلع نايبلا فطع صيصخت ةدايز ىرشخمزلاو ىناجرجلا طرتشا : ىناثلا

 دماجلا ىف نايبلا فطع نال .« حيحصب سيلو : ةيفاكلا حرش ىف لاق ءهعوبتم
 . تعنلا ةلزنمب

 نايب بفطع "'(ةمحلا اذ اذه اي » نم « َةّمَجْلا اذ ١ هيوبيس لعج دقو : لاق
 0 . هصيصخت ىلع دئاز اذه صيصخت نأ عم

 . ةرجشل نايب فطع ةنوتيزو - رونلا ةروس نم 0 ةيآلا نم )١(

 .نارمع لآ ةروس نم 91/ ةيآلا نم (؟)

 . بكتملا ىلإ لصاولا رعشلا - ميجلا مضب - ةمجلا ()
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 ال نايبلا فطع عوبستم نأ « نيرخأتملا رثكأ معز : ليهسستلا حرش ىف لاقو

 . هلم معأ نوكي وأ.« هيواسي: لب نصاصتخالا ىف هقوفي

 .هيوبيس بهذم وهو : لاق ةثالثلا هجوالا زاوج حيحصلاو

 :بهاذم ةثالث. ثلصحتف :تلق

 00 ىّري ةيكبل 0.انصو : هلوقو

 الإ « الدب هلمج زئاجسف نايب فطع هنأب "( .هيلع) مكح ام لك ذأ :

 :هلوقب امهدخأ ىلإ راخأ نيم نيعضوم ىف

 ارمْعي مالغ اي وحن ريغ ىف: ظ
 دعب بصتني هنإف ؛ ىدانم هعوبتمو اًيرعم ةفرعم مرقم ناك ام هب ىنعيو

 وأ اذيز مالغ اي » وحن مومضم دعب عفريو بصتيو 6 اني اناخأ اي » وحن بوصنم

 .©) «ارمعي مالغ اي » هلثمو ©« ديز

 مضلا ىلع: ةؤانب نيعت الدب لعج ول ذإ « لدب ال « نايب فطع هوحنو اذهف

 1 فطع فالخب هم ءادنلا فرح ريدقت مزيف« لماعلا”زاركت“ةنين ىف لدبلا نأل

 :هلوقب رحخآلا لإ ناشأ مث . نايبلا

 ىرخكبلا عبات رشب وحنو 00

 ريغ وهو "”(هيلإ) لأب ةنورقم ةفص ةفاضإب رورجمل اًعبات ناك ام هب ىنعيو
 : «©رعاشلا لوقك هيلإ اهتفاضإل لاس

.1( 

 لحم ىلع نايب فطع بوصنم عراضملا نم لوقنم ملع - اهحتفو ميملا مضب د -ارمعي (؟)

 . مالغ

 . ج 215

 جوز - ورمع نب رشب لتق هدج نب اهيف رختفي ةديصق نم - ٠ ىدسألا رارملا وه :هلئاق (؟)

 - .- رفاولا نم وهو- . ديعلا نب ةفرط تخأ قنرخلا
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 اًعوُقو هبقرت ريطلا هيلع رشب يركبلا كراتلا نبا اَنآ

 كراتلا ةفاضإ ريدقت نم مزلي امل الدب نوكي نأ زوجي الو « نايب فطع رشبف

 هيف ام فاضي ال ذإ .« كلذل حلاص ريغ وهو« لماعلا راركت ةين ىف لدبلا نأل هيلإ
 . اهنم راع ىلإ لآ

 ىلع ال هرج زيجي الو «٠ بصنلا الإ رشب ىف زوجي ال هنأ دربلا نع لقنو

 . نايبلا فطع ىلع الو لدبلا

 لأ هيف ام ةفاضإ راوج هبهذم نآل « الدب نوكي نأ © رشب » ىف ءارفلا راجأو

 ا . فراعملا عيمج ىلإ

 . ىضرملاب لدبي نأ سيلو :هلوقب راشأ هبهذم فيعضت ىلإو
 .اضيأ ىسرافلا نع « رشب » ىف لدبلا زاوج لقن دقو

 « هبقرت ١ لئاو نب ركب ىلإ بوسنملا « ىركبلا » كرت نم لعاف مسا «كراتلا » : ةغللا -

 انخثم ءارعلا ىف الدنجم ارشب ىركبلا كرت ىذلا نبا هنأو ةعاجشلاب هسفن فصي : ىنعملا

 وهف هدسج نم شهنتو هيلع طبهتل هحور جورخ ريطلا رظتنت ٠ اهل ىثري ةلاح ىف حارجلاب

 ٠ عاجش لسن نم عاجش
 كراتلا ىلإ فاضم « ىركبلا » هيلإ فاضم « كراتلا » ربخ « نبا ١ ادتبم « انأ » : بارعإلا

 رورجمو راج « هيلع ١ ىركبلا ىلع نايب فطع ؛ رشب » هلوعفم ىلإ لعافلا مسا ةفاضإ نم

 ناث لوعفم امإ بصن لحم ىف ةلمجلاو . رخؤم أدتبم « ريطلا مدقم رب فوذحمب قلعتم
 « لوعفم ءاهلاو هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف ؛هبقرت 7 ىركبلا نم لاح امإو كراتلل
 . هبقرت ىف رتتسملا ريمضلا نم لاح « اعوقو » ريطلا نم لاح بصن لحم ىف ةلمجلاو
 ىلع نايب فطع نوكي نأ هيف نيعتي « رشب » نإف « رشب ىركبلا كراتلا » : هيف دهاشلا

 . الدب نوكي نأ روجي الو «يركبلا»

 ليقع نباو 2« 7/١7١ ماشه نباو « 7/١5 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 هيوبيس باتك ىفو . مظانلا نباو . 98١ص ىدوكملاو « 48ص ىطويسلاو 6

 ىف 799 مقر دهاشلاو_ 7“ /1 شيعي نباو 7/١57 ١ عمهلا ىف ىطويسلا هركذو ء١/4

 1 . ةنازخلا
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 1 : هيبنق

 :اهل ضرعتي مل نايبلا فطع اهب درفني رومأ فنصملا ىلع كردتسا :

 دنه ه وصحن عباتلا الإ طسار الو « طبار ىلإ مالكلا رق في نأ : ىلوالا

 .٠ 6 اهاخخأ لجرلا تبرض

 لضفأ ديز » وحن هيميسقب عيتيو ماع ىلإ ليضفتلا لقفأ فاضي نأ : ةيناثلا

 . «لاجرلاو ءاسنلا وأ ءاستلاو لاجرلا سانلا

 مالغ لجرلا اهيأ اي هوحن فاضمب اضيأ "'”(هب) فوضولل عينتي نأ : ةثلاتلا ” '
 . ةديز

 درسمسعو ديز نيلجرلا ىأب ف وصحن لضفمب ىأ رورجتم عيتي ذأ :ةعبارلا

 .«تررم

 لاق ورمعو ديز نيلجرلا الك » وحن : لضفمب الصك رورجم عيت لأ : ةسماخلا 0

 ٠ .2« كلذ

 الف « ارمعي مالغ اي ١ ليلعت نم ةموهفم ىهو « ءادنلا ٍفاب ىف رخخآ لئاسمو

 02015500 اهركذل ةجاح

 ابناييتاببب

 . ج 1 0)
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 قسنلا فطع

 0 قّسنلا فطع عبثم فرحب لات

 جرخي ( عبتم فرحب ) هلوقو . ةسمخلا لمشي سنج - عبات ىأ - (لات)
 | . ةعبرألا

 . ؟(عبتم) : هلوق ةدئاف امف « دودحملا ريغ جرخي ( فرحب ) هلوق :تلق نإف

 . «دسأ ىأ رفنضغب تررم » وحن درول (فرحب) هلوق ىلع رصتقا ول : تلق

 .©9 عبتمب سيل ىأ نأل « جرخ (عبتم) لاق املف ''"فرحب عبات هنإف

 . فطعلا فورح نم هدع نمل اًقالخ

 9 اهيلات بارعإ امو ؟ ىأ امف : تلق نإف

 نايب فطعف اهيلات امأو . حيحصلا ىلع ريسفت فرحف ىأ امأ :تلق

 . ريكنتلاو فيرعتلا ىف اهلبق ام قفاوتو ٠١ ىفخالا ىلع ىلجالاب

 :لاقف لثم مث

 ْقَدص ْنَم الو دوب صصخاك 00 ا

 : لاقف فطعلا فورح ركذ ىف عرش مث
 اكوو قدص كيفك وأ مأ ىتح اق مث واوب اًقلطم فطعلاف

 .( اقلطم ) هلوق ىنعم اذهو ””ىنعمو اًطفل كرْشُي فرحأ ةتس هذهف

 .“* رهاظ وهو ( افوو قدص كيف ) هلوقب لثم دقو

 . فرحب عبات دسأ : ىأ هنإف )١(

 .عبتم فرحب تسيل : ىأ (0)

 . عوبتملاو عباتلا نيب كرشت : ىأ ()
 . لوألا ةعبرألا ىف رهاظ :يأ (5)
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 رهظي ىذلاو « ىنعملاو ظفللا ىف نيكرشم وأو مأ لعسج فيك :تلق نإف

 ٠ ؟ كلذ فالخ

 « ظفللا ىف 2”(نيكرشم) وأ و مآ لعمت نييوحنلا رثكأ فنصملا لاق : تلق
 نأل ابارضإ ايضتقي مل ام ىنعمو اظفل ناكرشي امهنأ حيحصلاو ٠ ىنعملا ىف ال
 « نيروكذملا دحا وه رادلا ىف ىذلا نآب ملاع « ورمسع مآ رادلا ىف ديزأ » لئاقلا
 توبشل « ةيحالصلا ىف اهلبق ىذلل واسم «مأ» دعب ىذلاف« هنييغتب ملاع ريغو
 . مأب وه امنإ ةاواسملا لوضحو « هئافتناو:رادلا ىف رارقتسالا

 كش نم « هلجأل اهب ءاجني اميف اهدعب امو اهلبق امل ةنكرشم.* وأ » كلذكو
 ظ ظ . هريغ وأ

 ءابارضإ ايضتتقي الآب امهديقي نأ ىغبنيو «وأ» و ؛مأ» ىف قلطأ :تلق نإف
 .©9 ليهستلا ىف ركذ امك ىنعملا ىف ال ظفللا ىف نيكرشم اناك ابارضإ ايضتقا نإف

 نايب ىتايسو ءاهل ضرعتي مل كلذلف « ةليلق بارضإلا ىلع امهتلالد :تلق
 ' . كلذ

 0 : لاق مث

 الط نكل فرم ُدْيي ملك نكل الو لباب سحف اظفل تبا
 ' نكل ؤرما دبي ملك) هلوقب لثم دقو« ىنعم ال اظفل كرشت فرحأ ةثالث هذهف

 ) '. ©حضاو وهو (الط
 - ةتس اهنم هيلع قفتملاو « ةعست ركذ ام ىلع فطعلا فورح نأ : لصاحلاو

 . الو « لبو ء وأ و« مثو « ءافلاو واولا

 .- نكلو« مأو ىتح - ةثالث ىف فلتخاو

 )١( »1ب ىفو ءدج ١ (نيكرتشم .
 1.99/4 ص ليهستلا (1)

 طقف شحولا رقب دلو : ليقو ٠ فلّظلا تاوذ نم دلولا - اروصقم.:ءاطلا حتفب - الطلا ()
 . بابساو بيسك ءالطأ عمجلاو



 نويرعي امثإو « فطع فرحب تسيل اهنأ ىلإ نويفوكلا بهذف « ىتح ١ امأ
 0 رامضإب اهدعب ام

 ىنعمب اهنأ ىلإ بهذ ةديبع ابأ نأو « افالخ اهيف ساحنلا ركذف «مأ» امأو
 . ةزمهلا

 هبهذم ىلع ريصتف ؟ مئاق ورمعأ : ىنعملاف « ورمع مأ ديز مئاقأ » :لاق اذإف

 .9(2 اماهفتسا

 تسيلو « ماهفتسالا ةزمه ليدعف « مأ هامأ: عيدبلا ىف ىنزغلا لاقو

 . فطعلا فورح نم اهنأ ىلإ نييوحنلا رثكأ بهذف «نكل » امأو « فطع فرحب

 . :كوقا ةثالث ىلع اوفلتخا م

 . نييوحنلا رثكأو « ليق ٠ ىسرافلا

 « ةدئار كلذ عم ٌواولاو 0 واولاب الإ لمعست الو ةفطاع اهنأ : ىناشلا

 ١ شفخالاو هيوبيس بهذم لمحي نأ ىغبني هيلعو | :لاق « روفصع نبا هححصو

 . واولا عم هالّثم اهب فطعلل الّثم امو « ةفطاع اهنأ الاق امهنأل
 نبا بهذم وهو « واولاب نايتإلا ىف ريخم تنأو « اهب فطعلا نأ : ثلاثلا

 اهلبق واولاو« ةفطاعب تسيلو « كاردتسا فرح اهنأ ىلإ سنوي بهذو ناسيك

 . درفم ىلع درفم فطع اهدعب امل ةفطاع

 :ناهيبنت

 :هيف لاق "”سنوي ليهستلا ىف قفاوو « نيرثكألا انه فنصملا قفاو : لوألا

 . سنويل اقافو « نكل ١ اهنم سيلو

 مهب تررمو « كابأ ىتح مهتيأرو «كوبأ ىتح موقلا ءاج » وحن ىفف لماع رامضإب : ىأ )١(

 . نابص " /84 ه ةيئادتبا ىتح نولعجيو « ءابلاو تيأرو ءاج نورمضي «كيبأ ىتح

 ردقي رجلاو: بضنلا ىفو ربخلا فوذحم أدتبم بيكرتلا اذه لثم ىف اهدعب ام نوكيف : يأ قفز

 .74١ص ليهستلا ف
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 واولا لعج هنال ٠ هجو لك نم هل قفاوم ريغ هنأ حرشلا ىف.همالك نم رهظو
 . الماع اهدعب امل رمضيو « ةلمج ىلع ةلمج ةفطاع اهلبق

 . ديعس ماق نكلو : نيدقتلاف ( ديعس نكلو فعس ماغام ) : تلق اذإف

 ةفلاخم نم سنوي بهذم ىلع مزلي ال « « لمسجلا فطع نم هلعج امنإو
 ش . هقفاوي نأ هقحاو « اهلبق امل واولاب توطعملا

 ٠ درقمل لبق واولاب اهنارتقا موزلب ةفطاعب تسيل اهئأي لاق نم لدتساو

 !اق اسم ه وحن نم نيبوحنلا مالك نم دجوي امو :ليسهبستلا-حوتش:ىف لاق:
 .٠ ترعلا مالك "'( نم ال ) مهمالك نمف « ديعس نكل دعس

 هتنامأ دهاوش نم اذهو « نكلوب الإ ففطعلا :ةلثمأ ىف هيوبيش :لقمي مل: كلذلو ٠

 الثل هب ليثسشتلا كرثو واوب ةقوبسم رسيغ اهب فطعلا زيجي هنال « هتلادع لامكو
 بيرغلا هتلشعتنسا ام هنأ دقنعي

 وو ةقوبسم ري اهب فعلا زيي هويس ا: :هلوق ىفو : تلق
 . روفصع نيا هركذ ام مدقت دقفا

 « الولو ٠ سيل غ الإو « امإ - ىغو رخآ ظافلأ ةعست”ئف 'كفلقخا : ىناثلا
 .ىأو - نيأو ء ىتمو ١ فيكو « الهو

 . (امأ) ىلع مالكلا ىتايسو « فطعلا فورح نم تسيل اهنأ حيحصلاو

 | .واولب ادبو « فطعلا فورح ىناعم ركذ ىف عرش مث

 : لاقف

 قفا اًبحاصُم وأ مكحلا ىف اًقحال وأ اًقباس واوب فطغاف 0

 فلي ذأ حصيف روصهمجلا هيلإ بهذ امك قالا جلل دول نأ «نأ. : ىنعي

 . (نم سيل ) ج ىفو . ب ءأ(١)



 ديز ءاج ١ وحن قباس وأ «© هدعب ورمعو ديز ءاج » وحن مكحلا ىف قحال اهب

 . «هعم ورمعو ديز ءاج هوحن بحاصم وأ . «هلبق ورمعو

 © بيرت واولا نأ ىلإ ةفوكلا لهأ ضعب بهذو

 . ىعبرلاو بلعثو برطق نع ىكحو

 مهُيرْصَب ةاحنلا عامجإ نم ىليهسلاو ىفاريسلا هركذ ام نأ ملعُي كلذبو

 . حيحص ريغ بّترت ال واولا نأ ىلع مهيفوكو

 . هيمكت

 ةيعملل ًالمتحم مكحلا ىف اهعّبتم نوكب واولا درفنتو :ليهستلا ىف لاق

 ش . (92ةلقب مدقتللو )2 ةرثكب رخأتللو «ناحجرب

 : ثلاث لوق وهف «نييفوكلا الو نييرصبلا بهذم ازه سيلو : ليق

 :هلوقو

 .٠ © رورو و مم م م 3 ٠

 ىنباو اذه فطصاك هعوبتم ىنغي ال ىذلا فطع اهب صصخاو

 وحن اذكو « ورمعو ديز مصاخت »و لإ ىئباو اذه فلطصا »وحن 3 لعافتلاو

 قفز ل +“
 . "76 ورمعو ديز ءاوس ١ و 92:ورمعو ديز نيب تسلج»

 مهلوقب نيكرشملا دارم نآل - «ايحنو تومن ايندلا انتايحالإ ىه نإ» ىلاعت هلوقب درو )١(
 . ىرضخ 7/56١ ه . هل مهراكنإل ٠ ثعبلا ةايح ال ايندلا ةايحلا ايحنو

 . 74١ص ليهستلا ()
 .نابص 7/17١ فه ىرب نبا هلاق ٠ ديكأتلل ةيناثلا ؟نيب  ةدايزب - ورمع نيبو ديز نيبو (©)

 . اهيف ةبحاصملا ىنعم اهتدافإل .٠ كلذب واولا تدرفنا امنإو ()
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 عنمو - مثو «٠ ءافلاب - «نيمصتخم اًديزو هللا دبع تننظ . ١ ىئاسكلا راجأو
 . ءارفلاو نويرصبلا كلذ

 .لاصتاب بيترتلل ءافلاو :ناقف © ءافلا ٠ ىلإ لقتنا مث

 هفالخ مهوأ امو؛ روهعجلا بهذ اذهر « بيقعتلل ىهف ٠ ةلهم الب : ىأ

 . لوؤي

 قمل افلح : ىلاعت هلوقك "مث عقوم عقت ءافلا نأ : ليها يف ةاركذو
04 1 

 . .لاضفلاب بيترتلل مُثو لاقف © مث : ٠ ىلإ لقتنا مث

 . لوؤي هفالخ مهوأ امو ١ روهمجلا بهذم وهو « ةلهمب : ىأ

 :7هلوقك '”ءافلا عقوم عقت مت: دق اهنأ .: ليهبتلا ىف ركذو

 ٠ ايرطنضا مث بييانألا ىف ىَرجج 0

 اهم 31/8 لص ليهستلا )١(

 .نونمؤملا ةروس نم ١4 ةيآلا نم (1)
 . 1١/ة6ةص ليهستلا 6

 هسرف اهيف فصي ةديصق نم .- ئدايإلا جاجعلا نب ةثبراح .داوقاوبأ اوه : هلئاق (؟)

 . براقتملا نم وهو -جاججَصلا تمت 'ينيدرلا ريك : هردصو ٠

 رجسهب حامرلا عنصب ترهتشا ةأرما ىهو - ةنيدر ىلإ بوسنم حمز ©« ىنيدرلا :  : ةغللا
 وأ نيبراحتملا مادقأ هريثتام دارملاو« رابغلا .- مينجلا فيفختو نيعلا تفي - «جانجيعلا#»

 - .٠ بصقلا نم نيتدقع لك نيب ام ىهو - ةبوبنأ عمج - «بيبانألا ١ مهلويخ
 حمرلا رازتها هبشي « لاتثتقلا ءانثأ ةئيجو اباهذ هودع ةعرسو سرفلا اذه رازتها نإ : ىنعملا

 .ةكرعملا رابغ تحت ةيحان لك ىف:ةفخو ةعرس ىف هبارطضاو

 ةفاضإ نم هيلإ فاضم « ىنيدرلا ١» فوذحم ادبتمل ربخ رورجمو رابجج «زهك :١ بارعإلا

 اكم فرظ « تحت 0 - حودمملل تمت تناك سر رازشمل هبشملاو - . هلعاقل ردصصلا ١
 مث ١ زهلا ىلع دوعي هلعاف ضام لعف « ىرج  هيلإ فاضم « جاجعلا » زهب بوصنم
 . ىورلل نكسو حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف «بارطضإ ٠ ءافلا ىنممب فمع فرح

 ثدحي حمرلا بارطضا نال « ءافلا ىنعمب انه « مث ؛ » نإف « برطضا مث ٠ : هيف دهاشلا
 5 "لهم ريغ نم تاكل ىف ةرشابم هيا اتا بقع
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 بيترتب ءافتكا نامزلاب مدقملا فطع ىف عقت دق اهنأ اضيأ هيف ركذو

 . ؟"7ظفللا

 . كلذ ىلإ ءارفلا راشأ دقو

 ١ رابخإلا بيترت مثب دوصقملا نأ نم ءارفلا هركذ امو : روفصع نبا لاق

 : "وحن ىف ىنعي
 0 هوبأ داس مث داس نم نإ

 نيب ةلهمالو « ةلمهمب ىناثلا رخأت ىضتقت « مث » نال « ءيشب سيل

 :رابخإلا

 ءال /1977 ماشه نباو .« 7/418 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم 2

 ىف ىطويسلاو 3 ١/١١8 ىنغملا ىف ماشه نبا هركذو« مظانلا نباو 3 9/ص ىطويسلاو

 . ؟/١١ عمهلا

 )١( طيهستل تلا ص١7 .

 . فيفخلا نم وهو - ساون ىبأب فورعملا ئناه نب نسحلا :هلئاق (؟)
 .هدج كلذ َّلْبَق داس دق مث : همامتو

 . ةدايس دوسي لجرلا داس : لوقت ةدايسلا نم ضام «داس » : ةغللا

 ضام لعف «داس » نإ مسا لوصوم مسا « نم » بصنو ديكوت فرح « نإ » : بارعإلا
 «هوبأ» ضام لعف « داس » فطع فرح «مث ١ لوصوملا مسالا ىلإ دوعي ريمض هلعافو

 'ٍلبق» ضضام لعف « داس » قيقحت فرح «دق » فطع « مث » هيلإ فاضم ريمضلاو لعاف

 «هدجا» باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللاو هيلإ فاضم « كلذ  داسب قلعتم نامز فرظ

 . هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ريخألا داس لعاف

 نأ نكمي ال « نيترابعلا نيتاه ىف « مث » نإف « داس دق مث .. داس مث » : هيف دهاشلا

 اذكو « نبالا ةدايس دعب نوكت ال بالا ةدايس نآل « هل ىلصألا ءهانعم ىلع الاد نوكي

 .دجلا

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو 7/5114 : ةيفلألل هحرش ىف ىنومشالا هركذ : هعضاوم

 .؟ 1١
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 ىف هانع ىذلا وهو 6 ركذلا بيترتل نانوكي دق مثو ءافلا نأ :٠ حراشلا ركذو

 . ظفللا بيترتب ليهستلا

 26 : هيبكت

 م هم ةرعع 6ع

 . تمت اتسمت « مق« مث - تاغل عيرأ ' مث ٠ ىف
 : هلوقب

 ةلّصلا هْنأ رقتسا ىذلا ىَلَع بص سيل ام فلم ءافب صصخاو
 ريمضلا مدعل ةلص هتوك.حلصي ال ام فطعي صتخت « ءافلا » نأ : نع |

 ءافلا ريغب تفطع ولو « بابذلا ديز بضغيف ريطي ىذلا » هلوقك ةلص وه ام ىلع

 . 2” ةيببسلا ىنعم نم اهيف ال كلذو « زجي مل

 دحاو ريمضب ءافتكالا غيوستب درفنت اهنأ نم !ليهستلا ىف هركذ امو : تلق
 اهب درفنت لئاسم تس هلومشل معا ٍريخ وأ ةلص وأ ةفنع نم نيتلمج نسضت اميف
 ,© اهادحإ هذه ءافلا

 : لاقف « ىتح» ىلإ لقتنا مث

 الت ىلا ةياغ الإ ٌنوكي الو ّلُك ىلع طا ىَتَحِب اضعب

 ىنعم نسم ءافلا ىف ام نال زجي مل ؛ديز بضغي مث » وأ « « ديز بضغيو » تلق ولو )١(
 . طبارلا نع كلذ ىنغأف « ةدحاو ةلمج مكح ىف اهلبق ام عم اهدعب ام لعج - ةيببسلا

 . طبارلا ريمضلاب تيتأ كنأل زاج « بابذلا هنم بضغيو ريطي ىذلا » :تلق ولو
 7١ه ص ليهستلا (؟)

 : لوقاف ١/41 ىنومشالا اهركذ امك تسلا لئاسملل ةلثمالا حضوأو (1
 كاوخأ ٌموقي ىذلا ه وحن هسكعو « كاوجخأ ليز بضغيف ناموقي ناذللا © وحن ةلصلا لاثم ٠

 . © ليز وه بضغيف
: 

 .. « ىكبتف ّديز كحضي ةارماب»و « ديز ىكبيف كحضت .ارمإب ؛ تررم »وحن .: ةفصلاو ..
 . © موقيف دنه دلعقت ليز و © لنه دعقتف موقي ديز 3 وحن : ذ : ربخلاو -



 . «ةاشملا ىتح جاجحلا مدق» وحن هعوبتم ضعب الإ ىتحب فوطعملا نوكي ال

 ىف ©"(هلثمو) ههبشو اًضعب : ةيفاكلا ىفو '''هضعبك وأ : ليهستلا ىف لاقو

 هنكلو اهنم اًضعب سيل اهثيدح نإف «اهثيدح ىتح ةيراجلا ىنتبجعأ » هلوقب اهحرش

 . اهيناعم نم ىنعم هنأل 2« ضعبلاك

 : ©9هلوقك هتيضعب ردقنف انيابم ىتحب فوطعملا نوكي دقو: لاق

 )١( ليهستلا ص١6 .

 .ج أ (؟)

 دارأ امل «٠ دنه نب ورمع نم رف نيح - سملتملا ىف هلاق - ىوحنلا ناورم وبأ وه :هلئاق (")

 : . - لماكلا نم وهو - - حيسملا دبع نب ريرج ىقل - سملتملاو « هلتق

 عاتم نم لجرلا هبحصتسي ام ©« هلحر » باتكلا اهب دارأ «ةفيحصلا ١ ىمر « ىقلأ » : ةغللا

 .هدصقم هغلبيل رفاسملا هبحصتسي ام «دازلا »

 داز نم هعم ام كلذك ىقلأو « عاتم نم هعم ام ففخيل ةفيحصلاب ىمر سملتملا نأ : ىنعملا

 0 . اهب ىمر اهسبلي ىتلا هلعن ىتح « هب غلبتي

 ؟ىك » هب لوعفم « ةفيحصلا » سملتملا ىلع دوعي هلعافو ضام لعف « ىقلا » :بارعإلا

 فوطعم « دازلاو ١ ىك دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف « ففخي » ليلعت فرح
 ضام لعف ؛ اهاقلأ » دازلا ىلع فوطعم «هلعن ١» فطع فرح « ىتح » ةفيحصلا ىلع

 . .هب لوعفم ةبئاغلا ريمضو « رتتسم ريمض لعافلاو

 ال ىتحب فوطعملا نآلو « هليق ام ىلع ىتحب « هلعن ١ فطع «هلعن ىتح » : هيف دهاشلا

 هتكلو « ةنيابم امهنيب لب دازلا ضعب سيل لعنلاو ٠ هيلع فوطعملل ةياغو اضعب الإ نوكي

 . هلعن ىتح هلقثي ام ىقلأ : هريدقتو « لوؤم

 : هجوأ ةثالث « هلعن » ىف روجيو

 . روكذملا ليوأتلاب فطعلا ىلع بصنلا - ١

 اهدعب تئدتتبا ءادتبا فرح ؛« ىتح » نوكتو «هربخ اهاقلأ ةلمجو ءادتبالا ىلع عفرلاو 3

 . ةلمجلا

 رورجم هلعنو رجو ةياغ فرح ىهف « ىلإ » ةلزنمب ةراج « ىتح 9 نوكت نأ ىلع رجلاو -5

 . اهب
 ىدوكملاو « 7/1174 ماشه نباو 27/414 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . 7/١75 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو «مظانلا نباو ١١١ ص
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 ها

 اهاقلأ ُهَلَعَت ىتح َدازلاو 2 ةهلحر ْفّمْحي ىك ةفيحصلا ىَّقلأ

 نال  ليوأتلاب اهنكل . ةحيرص اهلبق امل ةيضعب:تسيلو «:لعتلا .» فطعف
 .. لعن ىتح هلقثي ام ىقلأ ىنعملا

 تاما» وحن صقت وأ دايز ىف اهلبق ل ياغ الإ اضيأ اهب فوطعللا وكي الو

 ١ « ةاشملا ىتح جاجحلا مدق هو« مايبنألا ىتح سانلا

 :تاهيبنت ١

 بيترتلل اهنأ معز نمل افالخ ء واولاك بيترتلا ىلإ ةبسنلاب « ىتح :  لوألا

 ْ . ىرشخم زلاك
 ةداعإ 'نسحالا : روفصع نبا لاق ٠ رورجمملا ىلع ىتحي ففظع اذإ : ىناثلا

 ناجلا ةداعإ مزل : ؟”زابنخلا نبا لاقو ٠ .ةراجلاو ةفطاغلا نين قرفلا عقيل ضفاخلا

 | ش '.قرفللا

 . («7فطعلا نيعتي يملام راجلا ةداعإ مزمل :- ليهستلا ىف لاقو

 تبرض) باب ىف الإ ٠ نسحأ رجلاف ؛ فطعلاو رجلا زا ثيح : ثلاثلا
 (هتبرض)و ةفطاع اهنوك ريدقت ىلع نسحأ بصنلاف ( هئبرض (ديز ىتح موقلا

 . ريت (تيرضأو ذهل اهلج عي لع ل «©9ديكوت

 فطعت ال اهنأ « اضعب ىتححب فوطعلا نوك طارش نم مهف دق : عيل

 ةمالع اعراب اذاتسأ ناك ءريرضلا ىوحنلا رابخلا نب نيدلا سمش نيسحلا نب دمحأ وه )١(
 ىف ةياهنلا اهنم ةديفملا تافتصملا هلو. ضئارفلاو ضورعلاو هقفلاو ةغللاو وحنلا ىف هنامز
 . ه1 ةنس بجر رشاع لصوملاب تام « طعم نبا ةيفلآ حرشو ءوحنلا |
 | .995ص ليهستلا (7)
 ال «موقلا ىف ديز لوخدل ء موقلا تبرض : : كلوق هنمضت ىذلا (ديز تبرسغل « ديكوت ()

 تبرضل اديكأت هتبرض نوكي ىتح موقلل اًمجار سيل ريمضلا نأ ٍدري ىتح « ,موقلا تبرضل
 .نابص 7/976 ه . ديزل لب موقلا



 : لاقف «مأ» ىلإ لقتنا مث

 ةيتغم يأ ظفل نعةزمهوأ ١ ةيوسلا زمْه َرثإب فطعا اهب مأآو

 . ةعطقنمو ةلصتم :نيبرض ىلع (مأ)

 بلطي ام مأبو اهب بلطي ةزرمه وأ ةيوستلا ةزمهل ةلداعملا ىه : ةلصنملاف

 ْ ١ . يأب
 ىف ردصملا ريدقت حصي ةلمج عم نوكت نأ : ىلوألا ةزمهلا ةمالعو

 .اهنع ىأب ءانغتسالا حصي نأ : ةيناثلا ةمالعو

 . 04 مهرذدت مل مأ مهتردنأأ مهملع ءاوص 8: ىلوألا لاثم

 ؟ ( ورمع مأ رادلا ىف ٌديزأ) :ةيناثلا لاثمو .

 نصيحم نبا ةءارقك سبللا نمأو اهب ملعلل ةلصتملا لبق ةزمهلا فذحت دقو

 ."9ريثك رعشلا ىف وهو ">6مهرذنت مل مأ مهترذنأ مهيلع ءاوس»

 ش : هلوقب راشآ كلذ ىلإو

 نمأ اهفذحب ىنعمل اَنَح ناك نإ ٌةزمهلا تطقسأ امُبرو

 ؟ كلذ درطي لهف : تلق نإف

 . ةرقبلا ةروس نم "5 ةيآلا نم )١(

 . - مهترذنأ - نم ةزمهلا طاقسإب (؟)

 . : رعشلا ىف ةزمهلا فذح لاثم (7)

 ' ؟رقنم نبا ثيعش مأ « مهس نبا ثيعش اًيراد تنك نإو « ىردأ ام كرمع

 . امهنم نيونتلاو ٌةزمهلا تفذحف - ثيعشا : لصألا
 . :هلوقو

 نامثب مأ رجلا نيمر عبسب ايراد تنك نإو 2 ىردأ ام َكرمَعل

 .٠ عبسبأ : ىأ
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 . ةيفاكلا حرش ىف هلوق رهاظ :تلق

 مأي اهبوحصم ىلع فوطعملا ةزمهلا فذح عضاوم:نيم هلاثمأو اذهف

 اهدعب نكي مل نإو « رايتخالا ىف ةزمهلا فذح شفخألا زاجأ دقو هدارطا زئاج

 . "4 يَلَع اهنمت ةمعن كلتو إظ : ىلاعت هلوق كلذ نم لعجو ٠ مأ
 : هلوقب راشأ اهيلإو ٠ ةلصتملا ىوس ام ةعطقنملاو

 ْتَلَخ هب تدق امم كن نإ تلو لب ىتعمبو عاطقنابو
 . اريدقت وأ اظفل نيتزمهلا ىدحإ دعب نوكي نأ وه هب تديق ىذلا

 ش . ةعطقنم ىهف كلذ نم تلخ نإف

 0( ىنعمب ) ردقت اهنأ ىلإ نويرصبلا بهذف ٠ ةعطقنلا ىنعم ىف فلتخاو

 اقلطم ةزمهلاو لب

 . اهلبق ام لثم اهدعب امو لب ةلزنمب اهنأ ىلإ ماشهو ىئامنكلا بهذو

 .ورمع ماق لب : ىنعملاف ( ورمع مأ ديز ماق) : تلق اذإف

 . ؟9هنودو ماهفتسا عم اًبارضإ ىضتقتو : ليهستلا ىف لاقو

 . اماهفتسا بارضإلا عم اهؤاضتقا رثكألا نأ هريغغ ىف ركذو

 .ركذي مل اذإ ماشهو ىئاسكلا ةقفاوم ىضتقي ( لب ىنعمبو) هلوق : تلق نإف
 . ماهفتسالا

 مزال ابارضإ ةعطقنملا ءاضتقا نأل « ( لب ) ركذ ىلع رصتقا امنإ : تلق

 .مرالب ماهفتسالا اهؤاضتقا سيلو

 )١( ءارعشلا ةروس نم 71 ةيآلا نم ٠

 ب( . 1

 . 7١ص ليهستلا 2مم



 :تاهيبنت

 وبأ بهذو« روهمجلا بهذم وه ةعطقنملاو ةلصتملا ىف ( مأ ) رصح : لوألا

 . ثلا مسق وهف « ةدئاز نوكت ( مأ ) نأ ىلإ : دي

 امهدحأب ىنغتسي ال اهدعب امو اهلبق ام نأل ؛ ةلصتم ةلصتملا تيمس : ىناثلا

 ,نيدرفم ريدقت ىف نيتلمج "'”(نيب) وأ نيدرفم نيب الإ عقت مل كلذلو ؛رخآلا نع

 . درفم ريدقت ىف ةلمجو درفم وأ

 . نيتلقتسم نيتلمج نيب اهعوقول « ةعطقنم ةعطقنملا تيمسو

 وأ نيتيمسا وأ نيتيلعف نانوكي دقف « نيتلمج نيب ةلصتملا تلداع اذإ : ثلاثلا

 روجي الو « ةيلعفلا الإ اهدعب ركذي ال هنإف « ةيوستلا ىف الإ : ليق "”نيتفلتخم

 شفخألا هزاجأو ٠ برعلا هلوقت 7 ال اذهق ( قلطنم ورمع مأ مئ داق ديزأ ىلع ءاوس)

 . ةيلعفلا ىلع اسايق

 : "9هلوق ىف ةلمجو درفم نيب تلداع دقو

 )١( ج .

 «وذُت مل ما مُجترذنا مهيلع ءاوس) : ىلاعت هلوق - رثكألا وهو - نيتيلعفلا لاشم (؟)

 : رعاشلا لوق نيتيمسالاو

 ؟ مقاو ّنآلا وه مآ ءان ىتوُمأ اًكلام َىدْفَف دعب ىلابأ تسلو

 .«نوُئماص متنأ مآ مهَوُمتوعدأ مكيلع ءاوس» : ىلاعت هلوق : نيتفلتخملاو

 .- ليوطلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل : هلئاق ()

 ٠ رماع نب ريمع نم بابقلا لهاب : همامو

 دهاوش ىفو « دارشلاو قرفتلا هانعم لصأ - ءافلا نوكسو نونلا حتفب - « رفنلا »: ةغللا
 فاقب - « رفقلا » نع اًقرحم نوكي امبرو - فاق مث ءافب - ؛ رقفلا كيلع ءاوس : ىنيعل

 ةميخلا ىهو - ةبق عمج - « بابقلا » سينالا نم ةيلاخلا ةشحوملا ضرألا وهو - ءاف مث

 ٠ عضوم مسا : انه اهنم دارملاو
 2 ءىش ىلع ولم ريغ كقيرط ىف ذخأتو رفنت نأ نيب قرف ال هنإ : رعاشلا لوقي : ىنعملا

 . ءىش رذحت امم كيجني نلف ؛ هتيامحو راجلا عنمب اوفرع نيذلا موقلا ءالؤهب تيبت نأو

  رخؤم أدتبم « رفنلا ١ ءاوسب قلعتم رورجمو راج « كيلع  مدقم ربخ «ءاوس ١ : بارعإلا
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 ا ب مآ ُرفتلا كيلَع ءاوس ةَلْيَل تب

 -ناتلمجلا اهدعب عقيو - ىرعش تيلو « ىردأ م « ةيوسنلا ىرجم ىرجيو
 .ةيلعفلا الإ هدعب نوكي ال هنأ معز نمل افالخ ءاضيأ ناثلمجلا هدعب عقيو ىلابأ امو

 ىلوأ ( ورمع مأ رادلا ىف ديزأ ) وحن هيلع تفطع ام ( مآ ) لصف : عبارلا
 .حيحصلا وهو « هيوبيس بهذم اذه ( هب ) اهلصو نم

 ' نآل « ئطخمف هفعض وأ اهلصو عانتما ىعدا.نمو : ليهستلا-حرش ىف لاق
 . هباحصأ نم نيققحملاو هيوبيس لوقلو ٠ هتحصب عوطقلا لامعتسالل ةفلاخم هاوعد

 ؟ ( ال مأ لعفتأ ) وحن لداعملا ركذ نع ( الب ) ىفتكي دق :سماخلا

 « وأ اهلصأو ؛ واو نع لدب ( مأ ) ميم نأ ىلإ ناسيك نبا بهذ : سداسلا

 . ليلدلا نع ةدرجم ىوعد ىهو
 حرشلا ىف لثمو "”ليلق درفملا ةعطقنملا فطع نأ : ليهستلا ىف ركذ : عباسلا

 اهدعب ام ةفطاع بارضإلا درجمل انه مأف لاق ) ٠ ( ءاش مأ لبإل اهنإ ) مهلوقب

 ىنج نباو ىسرافلا بهذمو « اهانعمب اهنإف ( لب ) دعب نوكي امك « اهلبق ام ىلع
 . 20 ؟ ءاش ىهأ لب :.ريدقتلا نأو « ةزمنهلاو لب ةلزنمب اهنأ كلذ ىف

 ” تابب قلعتم نامز فرظ « ةليل 7 لعاف ءاتلاو ضام لعف تاب «تب»فطع فرح 2« مأ» -
 رورجمو راج « ريصع نم » هيلإ فاضم « بابقلا ١ تبب قلعستم رورجمو راج « لهأب»
 . هيلإ فاضم « رماع  ريمعل ةفص « نبا ١ بابقلا لهأ نم لاح ٍفوذحمب قلعتم

 مساب « ءاوس دعب ةعقاولا ةيوستلا ةزمه دعب ءاج ثيح « ةليل تب مارفنلا ٠ : هيف دهاشلا
 مسالا نأ رعاشلا ظحال امبرو ٠ لصالا فالخ اذهو . ةيلعف ةلمسجب هلداع مث درفم
 دق هنأكو - ةلمجلا مافم هميقي نأ رعاشلا غاستساف اًردصم هنوكل «'ةلمجلا نع ئبني درفملا
 .« ةليل تب مأ ترفثأ كيلع ءاوس » لاق

 5/41١. ىنومشألا : ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم
 . بءا()

 .175 ص ليهستلا (1)
 . ج .ا(9©



 . ةيفاكلا حرش ىف مزج هبو

 ليلد ال ىوعد هذهو : - لوقلا اذه ةياكح دعب - ليهستلا حرش ىف لاقو

 ظ ظ . اهيلإ دايقنا الو اهيلع

 اهتوك لامتحال ( ءاش مأ البإل كانه نإ) مهضعب لوق ىف ةجح'الو : ليق

 . ةفوذحم اهلبق ةزمهلاو ١ ةلصتم

 . ءاش ىرت مأ : هريدقت لعف رامضإ ىلع ( ءاش ) بصني نأ لمتحيو .

 لاقو « ةفطاع نوكت ةعطقنملا ( مأ ) نأ فنصملا مالك نم رهظ دق : نماثلا

 ا فم ىف ل فاعلا تسيل ةمطقتلا ( مآ! امأو : ةيفاكلا حرش ىف

 2 ريثك حيصف وهو © يم نولمعت متنك اًذاَمَأ آ 00 طم يوتست له

 .ادج ليلق هنأو « ىنعم ىتادأ نيب عمجلا نم هنأ معز نمل تافتلا الو

 .. عضوم لك ىف ة ةزمهلاو لب ©"( ىنعمب اهنإ ) لاق نم ىلع در كلذبو
 :لاقف (وأ) ىلإ لقتنا مث

 ىمُت اضيأ اهب بارضإو ككشاو مهبأو وأب مسق حبأ رّيخ

 : ناعم ةعبس اهل ركذف

 . (اًيوث وأ رانيد ذخخ ) وحن « رييختلا : لوألا

 .جاءاب )١(

 . دعرلا ةروس نم ١1 ةيآلا نم (1)

 .لمنلا ةروس نم 45 ةيآلا نم ()

 . « ىنعي امهنأ »أ! ىفو . ج ءاس (:8)
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 .( نيريس نبا وأ نسحلا سلاج )وحن « ةحابإلا : ىناثلاو

 . ؟ امهنيب قرفلا امف .: تلق نإف

 ىف هعنمو ةحابإلا ىف نيرمألا نيب عمجلا زاوج امسهنيب قرفلا : تلق

 :٠ ؟.(وأ) ظفل نم: ةحابإلا ىف عمجلا راوج .ديفتسا لهف : تلق نإف

 «جراخ رمأل لب ظفللا ىلإ عجار رمال سيل كلذ نأ مهضعب نكذ.دق : تلق
 ْ - .  ظفللا ىلإ تمضنا ةنيرق وهو

 هلصأ سيل اميف درت ةحابإلاو « رظحلا هلصأ اميف دري رييختلا نأ كلذو
 ش .رظحلا

 : هيببنت

 واولاب ءىج ولف اهعقوم واولا ناسحتسا« ةحابإلا تامالع نم فنصملا لاق
 .. ىنعملا فلتخي مل ( وأ ) ناكم

 وأ نسحلا سلاج ): تلق اذإ ''”( لاقف ١ كلذ ىف وأو واولا نيب هريغ قرفو
 . امهدحأ ةسلاجمو امهتسلاجم هل زاج (نيريص نبا

 . رخآلا نود امهدحأ ةسلاجم هل زجي مل واولاب تفطع اذإو

 ىف لاق ( فرح وأ لعف وأ مسا ةملكلا ) وحن ء ميسسقنتلا :ثلاشلا
 :؟9ليهستلا

 « رييختلاو ماهبإلاو كشلا نم : ىنعي - درججم قيرفت وأ : ميسقتلا لدب
 . 04 ئَراصت وأ دوه اونوك اولاقو 9 : ىلاعت هلوقب هلثمو

 .ج )١(

 . 75١ص ليهستلا (؟)

 . ةرقبلا ةروس نم ١6 ةيآلا نم (*)



 . (فرحو

 . ليصفتلاب ىنعملا اذه نع مهضعب ربعو

 نأ ماهبولا ىنعمو 3 ”« ىده لعل مكايإ وأ اًنإوط وحن 3 ماهبإلا : عبارلا

 . بطاخملا ىلع مهبيو املاع ملكتملا نوكي

 . ( ورمع وأ ديز ماق )وحن « كشلا : سماخلا

 وأ ٍفلأ ةثام ئأإ ةكسآر» ىلاعت هلوقك « بارضإلا : سداسلا
 .©04 نودي

 . ١ ٠ . (لب) ىنعمب انه (وأ) ءارفلا لاق

 ريغ بارضولل اهدورو نأ ىلإ « لقن : ىأ ( ىمن اضيأ اهب) هلوقب راشأو

 ش . هيلع قفتم

 « بارضإلا ىف (لب) اهتقفاوم نويفوكلا زاجأ : ةيفاكلا حرش ىف لاقو
 . ىنج نباو :تلق . ناهرب نباو ىلع وبأ مهقفاوو

 انه ( وأ ) ىنعم "74 ادْهَع اوُدهاَع اَمْلُك وأ لامّسلا ىبأ ةءارق ىف لاق

 تدعأ اذإ ىهنلاو ىفنلا ىف هيوبيس هركذ بارضإلاو : روفصع نبا لاقو

 برضت ال وأ « اديز برضت الو « ارمع تسل وأ « ارشب تسل) كلوقك ؛ . لماعلا

 . ((رمع

 . أبس ةروس نم 74 ةيآلا نم )١(

 . تافاصلا ةروس نم /١841 ةيآلا (؟)

 « وأ» ىف - واولا نوكسب - ةرقبلا ةروس نم ٠٠١ ةيآلا نم (*)
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 اولدتساو « قالطإلا ىلع بارضإلل نوكت اهنأ نييوحنلا ضعب معزو : : لاق
 ةراجحلاك يِهف » :هلوقبو ٠ ') مي 6209 نيح ىَتح مهنع لوف» ىلاعت هلوقب
 "4 ةوسف دشأ وأ

 . دساف هيلإ اوبهذ امو : لاق

 : ؟9هلوقك ( واولا ) ىلعم : عباسلا

 ةلل ممل 0 ارَدَق هَل تناك وأ: ةفالخلا ءاج

 . سبللا نمال « واولا ناكم « وأ ١ عقوأف « تناكو : ىأ

 : هلوقب راشآ اذه ىلإو

 )١( تافاصلا ةروس نم 114 ةيآلا .
 . ةرقبلا ةروس نم ا/4 ةيآلا نم (1)

 . زيزعلا دبع نب رمع اهب حدمي ةملك نم - ةيطع نب ريرج وه : هلئاق ()
 . طيسبلا نم وهو- ردق ىلع ىسوم هير.ىتأ امك : همامتو
 . هللا نم ريدقت ىلع : ىأ « ردق ىلع ه لرألا ىف ةردقم : ىأ ردق » : ةغللا
 ماقأو « ملظلا نم نيملسملا لشتناف «٠ هناحبس هللا ريدقتب تناكو ةفالخلا رمع ىلوت : ىنعملا
 قلخلل نابأف . هردقو هئاضقب هملكو ٠ هبر ىسوم انديس ىتأ امك « لدعلا حرص مهنيب

 . قحلا قيرط

 فطع ؛وأ» لوعفم « ةفالخلا » رمع انديس ىلع دوعي لعافلاو صضام لعف:«ءاج» : بارعإلا
 دوعي اهمساو ثينأتلل ءاتلاو صقان ضام لعف تناك « ذإ : اهلدب ىوريو - واولا ىنعمب
 ةيردصم « ام » و ةراج فاكلا « امك ١ ناك ربخ « اردق » اردقب قلغعتم « هل ١ ةفالخلا ىلع

 رورجم ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد امو « ام ٠ و هيلإ فاضمو ىتأل مدقم لوعشم ؟يدال
 : ىتأب قلعتم « ردق ىلع » ىتأب رخؤم لعاف « ىسوم » فاكلاب
 ىنعملا ماهفإ ىلع اناكترا . واولا ىنعمب « وأ » هيف لمعتسا ثيح « تناك وأ » : هيف دهاشلا

 . سبل ىف عماسلا عوقو مدعو
 نباو ٠ 7/174 ليسقع نبا 1/7 ماشه نبا : ةيسفلالا حارش نم هرسكذ : :هعضاوم
 . . مظانلا

 7/18١. عمهلا ىف ىطويسلا هركذو



 اذن سبلل قطتلا وُذ فلي مل نإ دولا تبقاع مرو

 الدتساو + ىمرجلاو شفخأالا بهذ « واولا » ىنعمب ىتأت « وأ » نأ ىلإو

 . نييفوكلا نم ةعامج بهذم وهو ' 7 َنوُدْيِزي وأ» : : ىلاعت هلوقب

 ىفو « (ريثك ةحابإلا ىف « واولا ١» بقاعت « وأ » نأ : ليهستلا ىف ركذو

 . ©9ةليلق دكؤملاو بحاصملا فطع

 هيلع مالكلا مدقت دقو «نيريس نبا وأ نسحلا سلاج » : ةحابإلا لاثم

 يبن كيلع امئإف دحأ نكسا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق «٠ بحاصملا لاثمو
 .« ديهش وأ قيدص وأ

 : ناهيبنت

 اهب فطع اذإف « ءايشألا وأ نيئيشلا دحأل «وأ» نأ روهمجلا بهذم : لوألا

 وأ كشلل ىهف « ربخلا ىف اهب فطع نإو « ةحابإلا وأ رييختلل ىهف بلطلا ىف

 1 . ميسقتلا وأ ماهبإلا

 قافتاب اًحابم ناك ام بع وتسا « ةحابإلا ىف ىهنلا لخد اذإ : ىناشلا

 . 94 اروفك وأ امثآ 1 مهنم عطق الو )ط: ىلاعت هلوق هنمو «نييوحنلا
 اذإو « قيرفتلاو عمجلا ىلع عقو ىهنلا نأل 2 ةحابإلا ىف عقت ىتلا ىه هذهف

 . فالخ هيفف « رييختلا ىف ىهنلا لخد

 . حابملا نع ىهنلاك ”(عيمجلا ) بعوتسي هنأ ىلإ : ىفاريسلا بهذ

 )١( نوديزيو : ىأ .

 . ١/اص ليهستلا ()

 . ءاسنلا روس نم ١1717 ةيآلا نم ('*)

 ىنعي « ىنعملا بلقنا « اروفك عطت ال وأ تلق ولو - ناسنإلا ةروس نم 14 ةيآلا نم (5)

 ىنومشأ 7/477 ه « طقف ىناثلا نع ايهنو « لوألا ىهنلا نع ابارضإ ريصي هنأ

 . .ج أ (6)
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 نوكي نأو « دحاو لك نع ىهنلا نوكي نأ زاوج ىلإ : :ناسميك نبا بهذو

 . عيمجلا نع

 ش ش :هلوقو

 ةيئاثلا امو ىذ ام وحن ىف يالا نإ دل ىفؤل لثو ظ

 ةحابألاو رسييختلل نوكتش ٠ ءاهب دصقي اميف « وأ ١ لثم «.امإ 9 نأ :
 .2) ليهستلا ىف ةحابإلا ركذي ملو غ ماه ماهبإلاو كنشلاو او ميقتلاو

 . ةعبسلا ىتاعما ىف اهقفات اهنأ ( أ لثم ) هلوق رهاظ تلق نإف

 الو « واولا » ىنعمب درت ال « امإ.» نأل « .هرهاظ ىلع هلتتح حصي ال :تلق

 « هيف فلتخمو ليلق نيينعملا نيذهل « وأ ١ دورو نأ ")هل رذعلاو « « لب » ىنعمب

 . اهيلع قفتملا ىتاعملا ىلع ىه اغإ ةلاحإلاف
 : ٍدئاوف تيبلا نم مهف.دقو 00

 ىف لب اقلطن « وأ ٠ لثم اهلعجي مل ذإ ؛ ةفطاعب تسيل « امإ 3 نأ : ىلوألا

 . الوأ فطعلا فورح عم اهركذي.مل كلذلو ٠ طقف دصقلا

 .نباو سنوي نع لقنو ٠ ةفطاع اهنأ : نييوحنلا رثكأ نع فتصملا لقنو
 « حيحصلا وهو ء فنصملا ' مهقفاوو « ةفطاعب تسيل اهنأ ىلع ىباو ناسيك
 ْ اهيلع واولا لوخدل

 ١ كلذك انه تسيلو ٠ عمجلل واولا نأب ةفطاع اهنأ ىلع اسر لدتساو

 . امإل فطعلا نأ ملعف نيئيشلا دحال مالكلا دجن اننأل

 )١( ةزئاج سايقلا ىضتقمب اهنكلو- 706 ىنومشالا لاقو -ِ 17ص ليهستلا .

 )١( نيروكذملا ادع امب دييقتلا مدعو قالطإلا ىف : ىأ .
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 امنإو « ةفطاعب تسيل « امإ ١ نأ ىلع نييوحنلا قافتا : روفصع نبا لقنو

 . ©"( اهل اهتبحاصمل ) فطعلا فورح ىف اهودروأ

 همالك مهضعب لعجف . فطعلا فورح نم « امإ » 0( هيوبيس دع دقو )

 .هرهاظ ىلع

 «امإ) و « ىلوألا « امإ : ىلع ةيناثلا « امإ » تفطع « واولا » نإ : لاقو

 . ىلوألا دعب مسالا ىلع اهدعب ىذلا مسالا تفطع ةيناثلا

 واولا ةجرخمو « ىنعملا "” ةبحاص ) تناك امل « امإ » نأب مهضعب هلوأتو

 . ازاجم ةفطاع اهامس « اهيلي عباتلاو « عمجلا نع.

 ىلوالا امأو ء اهيف فلتخملا ىهو « ةيناثلا ىه امنإ وأب ةهبشملا نأ : ةيناثلا

 ش ! ةفطاعب تسيلف

 .« وأ » فالخب اهراركت نم دب ال «امإ» نأ (ةيناثلا) هلوق نم مهف : ةثلاثلا

 هلوأ نم ىنبم « امإ » عم مالكلا نأ : ىناثلاو ء امهنيب نيقرفلا دحأ اذهو)

 1 . 2(« وأ » فالخب هلجأل اهب ءىج ام ىلع

 .واولاب اهنارتقا نم دب ال هنأ . هليثمت نم مهف :ةعبارلا

 لوقي امف ٠ ةفطاع « امإ » لعجي مل نم دنع رهاظ واولا مازتلا : تلق نإف
 ؟ ةفطاع اهلعج نم

 : ”هلوقك « اردان الإ واولا نم اهءالخإ ري مل ةفطاع اهنأ ىأر نم :تلق

 )١( واولا وهو اهضعبل : ىأ .

 .ج أ (؟9)

 .(ةبحاصم) ب ىفو ج ء1 0
 .ج لأ (5)

 ىدبعلا طرق نب دعسل وه امنإو - حيحصب سيلو « صوحألا ىلإ ىرهوجلا هبسن :هلئاق (5)
 . ً(ريرش اقاع ناكو « همأ اهيف وجهي تايبأ نم
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 ران ىلإ اميأ ةنج ىلإ اميأ ...

 ؟ ةفطاع اهنإ لاق نمل ٠ تيبلا اذه لثمب جاجنتحالا نسحي لهف :تلق نإف

 . ةرورض فطاعلا فذح نم لعجيف: ءهرودنل. ؟ اال : تلق

 :تاهيبنت

 ىنغتسي دقو« ريثكلا وه اهراركت نم دبال «امإ» نأ نم ركذ ام : لوألا

 ("”4نيبم لالض يف :دأ ىده ىلع امإل مكايإو انإوو ين ةءارقك . وأب ةيناثلا نع

 . ريثك رعشلا ىف ةوحنو

 : 9هلوقك ةيفاعلا « ال ال : عم ةيطرشلا نإبو

 .- ظيسبلا نم وهو - اهتماعن تلاشش انمأ امتيلاب : هردصضو ع

 هالجر عفشترت تام نمو: « مدقلا نطاب « ةماعنلا » اهتزانج تعفترا # ثلاش » : ةغللا

 نم ةيانك « اهتماعن تلاش 2. شعنلا انه ةماعنلا : ليقو ٠ هتماعن.رهظتغ ء هسأر ضفخنتو

 .. تتام اهاتعم برعلا تايانك

 . راثلا ىلإ امإو ةنجلا ىلإ امإ اهترانج عفترتو تومت نأ همأل قاعلا اذه ىنمتي : ىنعم لا

 «انمأ» ةدئار امو نمت فرح « تيل ١ فوذحم ىذانملاو ءاذن وأ هيبنت فرح اي » : بارعإلا

 , ةفاك « ام ١ نوكت نأ زوجيو «٠ تيل ربخ ةلمجلا « اهتماعن :تلأش .هيلإ فاضمو تيل: مسا

 ليصفتلل فرح « اميأ » أدتبلا ربخ « اهتماعن تلاش : ةلمجو آدتبم - عفرلاب - «انمأ»و

 . اذوذش واولا نودب تءاج دقو « ةفطاع ةيناثلا « اميأ  تلاشب قلعتم « ةنج ىلإ

 ةنج ىلإ : ريدقتلا ذإ « ةيناثلا « اميأ ١ ىف فطعلا واو فذح ثيح ؛ اميأ » :هيف دهاشلا

 | ٠ .- تلدبأ دقو - ران ىلإ امإو

 نباو « 1١87/" ماشه نباو « 7/5716 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 : 1 . مظانلا

 . 7/١56 عمهلا ىف ىطويسلاو « ١ /ها/ ىتغملا ىف ماشه نبا هركذو .

 . اآبس ةروص نم 75 ةيآلا نم )١(

 نم امهو.. هبقل: - ةروسكم فاقلا ديدشتب - بقثملاو - ىدبعلا بقثملا وه : اههلئاق (7)
 . -رفاولا



 ىنيمس نم ىّتع كنم فرعأف قدصب ىخأ نوكت نأ اًمَِف

 ىنيقتو كيتا اودع 2ىنذختاو ىتحرّطاف الإو

 : (”قدزرفلا لوقك )2 ىلوألا نع ىنغتسي دقو

 «نيمسلا ١ لوزهملا - ثغي محللا ثغ نم - ءافلا ديدشتو نيغلا حتفب - «ىثغ» : ةغللا <

 . ثغلا دض

 عراضم لعف « نوكت ١ بصنو ىردصم فرح « نأ » ليصفت فرح « امإف » : بارعإلا

 ةحتفب بوصنم نوكت ربخ © ىخأ » رتتسم ريمض همساو ةيردصملا نأب بوصنم صقان
 «فرعأف » نوكتب قلعتم « قدصب » هيلإ فاضم ملكتملا ءايو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم فرعال هب لوعفم ©« ىثغ »

 ةرسك هرج ةمالعو نمي رورجم « ىنيمس نم » هيلإ فاضم ملكتملا ءايو « ةبسانملا ةكرحب

 «يفن فرح الو ةيطرش نإو ةفطاع واولا «الإو » هيلإ فاضم ملكتملا ءايو هرخآآ ىلع ةردقم

 طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا « ىنحرطاف » كلذ لعفت الإو :هريدقت فوذحم طرشلا لعفو

 «ينذختاو» هب لوعفم ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو رتتسم ريمض هلعافو رمأ لعف ©« حرطا »

 باوج مزج لحم ئف ىنحرطا ةلمجو . لوأ لوعفم ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو رمأ لعف

 لعافلاو ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف « كيقتأ ١ ذختال ناث لوعفم « اودع : طرشلا

 ملكتملا ءايو ريمض لعافلاو ةياقولل نونلاو عراضم 4 ىنيقتتو » هب لوعفم فاكلاو ريمض

 .هب لوعقم

 . « امإ » بائم « الإ » بانأ ثيح « ىنحرطاف الإو » : هيف دهاشلا

 ىطويسلاو ٠ مظانلا نباو « 7/175 ىنومشالا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . ١/609 ىنغملا ىف ماشه نباو ء 590760 عمهلا ىف هركذو ء 48ص

 كلملا دبع نب ناميلس اهيف حدمي ةديصق نم . قدزرفلا : ليقو - ةمرلا وذ وه :هلئاق )١(

 ش . - ليوطلا نم وهو - فسوي نب جاجحلا وجهيو
 ءافشلل لئامت نأ دعب سكت : ىأ « اضيه ضيهي ضاه نم- ضيهلا نم « ضاهت ٠ : ةغللا

 سفنلا ىلإ دوعي هيف رتتسملا ريمضلاو . لوهجملل ىنبم عراضم لعف وهو « ملت » ىوريو -
 . نمزلا لاط « مداقت ١ ضرملا وهو ممللا اهبيصي هانعم نوكيو- قباس تيب ىف ةروكذملا

 أربيو اهحورج لمدنت نأ ىف وه عمطو ءربلا تبراق املك هسفن نأ رعاشلا فصو : ىنعملا

 ةيؤر ببسب كلذو « هيلع تناك امم دشأب ماقسالا ىلإ تعجرو ساكتنالل تضرعت اهماقس

 5 . هاوه حرسم تناك ىتلا رايدلا



 اهئ ّملا تاوماب اًمإو ١ امهم مداقت دق ٍرادب "ضامن
 نم ةبكرم : ليقو « ةطيسب : ليقف . ةروكذملا  امإ » ىف فلتخا :يناثلا

 ٠ ةرورضلا ىف « نإ » ىلع مهراصتقا هيلع ليلدلاو . هيوبيس بهذم اذهو امو نإ

 ْ | | . : ؟9هلوقك

 قلعتم « رادب » هيف رتتسم ريمض هبئاتو لوهجملل ىنيم عراضم لعف ضاهت » : بارعإلا - -

 فاضم وهو « مدأقت لعاف « اهدهع ١ ضام لبعف « مداقت » قيقمت فرح « دق » ضاهتب
 فوطعم « تاومأب » ليصفت فرح امإو ةفطاع واولا « امإو » هيلإ فاضم ةبئاغلا ريمضو
 فاضم ةبئاغلا ريمضو « ء ةمضلاب عوفرم لعاف « اهلايص ٠ ضانن لعف « ملا ٠ رادب ىلع

 . .هيلإ
 «امإ » تفذحف - تاومأب امإو اهدهم مداقت دق رادب امإ هلصآ « ر ادب :هيف دهاشلا

 . .ةيناثلا امإب ءافتكا ىلوالا

 ىطويسبلاو مظانلا نباو «٠ ؟ / 457 ينومشألا : ةيفلالا حاربش نم هركذ :هعضاوم
 | ٠ ٠ . 7/078 هعمه ىفو ء 98ص

 لي ا ش . رفاولا نم وهو -:ةمصلا.نب ديرد وه :هلئاق )١(
 0 0000000 ..اهتينكاف كفن كْييلَك دقو : هردصو
 ىفو نسحأ اذإ الامجإ لمتجي لمجأ نم ؛ ربص لامجإ » فيفختلاب « كتبذك ١ :ةغللا

 ْ . «اهتبذكاف » هيوبيس
 كسفن كتبذك :لتق دق :ناكو ةمصلا نب هللا دبع هيخآ نع هسفنل اهزعم لوقي : ىنعملا
 عزجت نأ امإف ١ دعب هب كينمت ام لك ىف اهبذكأف كيسخأ ةايحب عاتفتسالا نم هب كتنم اميف

 . كيلع ىدجأ كلذف ربصلا لمجت نأ امإو ائيش كيلع ىدجي ال كلذو كيخأ دقفل

 6« كتبذك ١ « دقل » هيوبيس ىفو - قيقحت فرح دق .فطعلل واولا « دقو » : بارعإلا
 لعف « اهئيذكأف  هيلإ فاضم فاكلاو لعاف « كسفن » لوعفم فاكلاو ثينأتلل ءاتلاو لعف

 امإف : ريدقتلاو ٠ امإ ىنعمب ىه امنإ نيعضوملا ىف ةيطرش تسيل « نإ » لوعفمو لعافو
 اضيأو اعزج عزجت امإف : هريدقت . رمضم لعفب بوصنم « اعزج » ربص لامججإ امإو اعزج
 فذح ةيطرش نوكت نأ زوجيو « فانئتسالل ءافلاو ١ ربص لامجإ لمجت امإو ؛ لامجإ»

 - .- ليلق اذهو - تلعف اعزج عزجت نإف : ىأ « اهباوج



 :"0هلوقو

 اَمدَعَي نلف فيرخ نم نإو 20 فيص نم دعاورلا ُهْنَقَس
 « اهباوج فذح ةيطرش .نيتيبلا ىف 2« نإ ١ نوكت نأ لمتحي هنأب بيجأو

 نإو « لمجأف ربص لمجم تنك نإو« عزج الف عزج اذ تنك نإف : ريدقتلاو
 . ىرلا مدعي نلف فيرخ نم هتقس

 . تيكح بيكرتلاب لوقلا ىلع « امإب ١ تيمس ول :عرف

 زاجحلا لهأ ةغل ىهو « اهتزمه رسك : ناتغل ةروكذملا « امإ ١ ىف : ثلاثلا

 . ميمتو دسأو سيق ةغل ىهو « اهتزمه حتفو . ىحصفلا ىهو مهرواج نمو

 . اهحتفو ةزمهلا رسك عم « ءاي » ىلوالا اهميم لادبإ ىكحو

 .6 ام : امهنم تفذحف « امإو امإف : امهلصأ نإف « نإو . . . نإف » : هيف دهاشلا -

 هعمه ىفو . 98ص ىطويسلاو ٠ مظانلا نبا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 : 1١/175. هيوبيس هركذو 2 0

 )١( براقتملا نم وهو - ىلكعلا بلوت نب رمنلا وه : هلئاق .

 هايلا ديدشتب « فيص نم » ةرطاملا ةباحسلا ىهو - ةدعار عمج - « دعاورلا 0: ةغللا -

 فيصلا ىف ءىجي ىذلا رطملا وهو .

 دعاورلا » هب لوعفم ءاهلاو ءاتلاو ردقم حتف ىلع ىنبم ضام لعف « هتقس » : بارعإلا «

 نلف » فيرخ نم امإو : ريدقتلاو .امإ ىنعمب © نإ » هتقسب قلعتم ©« فيص نم » لعاف
 بصن فرح ١ قالطإلل فلالاو نلب بوصنم عراضم لعف « امدعي .

 نإ » ىقبأو « ام » فذح هنإف « نم نإو » : هيف دهاشلا © .

 نم هتنقس نإو : ىنعملاو باوجلا ءاف ءافلاو .« ةيطرش تيبلا ىف ©« نإ » نإ : دربملا لاقو

 حراشلا راشأ امك - ىرلا مدعي نلف فيرخ .

 امدعي ىف فلالاو فيرخ نم : ريدقتلاو ةدئاز تيبلا ىف 4 نإ » نإ : ةديبع وبأ لاقو

 فوذحم لوعفملاو عابشإلل . ْ 0

 ىنغملا ىف ماشه نباو « مظانلا نبا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم 605/١ .

١ ٠١1/ 



 نم ةبكرم ىهو ةيطرشلا « امإ » ظفللا ىف ةروكذملا « امإ » كراشت : عبارلا
 ." # ةقاّيخ موق نم نَاَحت امو : ىلاعت هلوقك ٠ لاكشإ ريغب امو نإ

 ديز امإ ١ : ل لوقت « (دحج هيف نوكت اشلاث امسق اهل. نأ .: .ىئاسكلا معزو

 0 ش . ةلص اموو. مئاق ديز نإ : ديرت «مئاق

 0 ا :لاقف « نكل ٠ ىلإ لقتنا مث
 . الت اًنابثإ وأ (رمأ وا ءادن -. . الو اًيهن وا ايفن نكل لوأو

 نكل نير برضت ال ٠ ئهنلاو «رمع نكل دير. ماق ام 2.27( وجن )'ىفتلاف'

 . امهدعب توبثلاب هل موكحم نكلب .فوطعملاف ' 2

 راجأو « نييرصبلا بهذم وهو ١ - باجيإلا ىف عقت ال اهنأ.كلذ نم مهفو

 . "”(ورمع نكل ديز ىناتأ) وحن "0 باجيإلا ىف اهب فطعي نأ نويفوكلا

 , :هيبثق

 اهنوك ىف فالدخلا مدقتو - درفملا لبق ةعقاولا ىف ىفتلاو ىهنلا ظرتشي اهإ

 ال ©« رمأ وأ » ىهن وأ ىفن وأ باجيإ دعب ذئتيح نوكتف ةلمج اهيلو اذإو
 ؟ « مقي مل ورمع نكل مئاق ديز له  روجي الف ماهفتسا

 ؟ ةفطاع ريغ وأ ةفطاع ىه لهف « ةلمجلا لبق تعقو اذإ :تلق نإقأ

 فرحال « ءادتبا فرح ذئنيح اهنأ ةبراغملا رثكأ هيلإ بهذ ىذلا : تلق

 . فطع

 .لافتالا ةروس نم 04 ةيآلا نم )١(
 .ج .أآ(0

 02 .جو ب 0

 اذإ امأو ء نكلب اًقوطعم «ورمع » لعج اذإ« نييرصبلا دنع« ؤرمع.نكل » عنتمي امنإو (5)

 . روجي هنإف « فوذجم هربخ أدتبم لعج

 . ب (0)

٠١14 



 .واو ريغب تدرو اذإ ةلمج ىلع ةلمج ةفطاع نوكت اهنأ ليقو

 . هيوبيس مالك رهاظ وهو : عيبرلا ىبأ نبا لاق

 ؟ مظانلا مالك نم موهفملا امف :تلق نإف
 لبق ةعقاولا نأ « ىهنلاو ىفنلا ةفطاعلا لبق هطارتشا نم موهفملا :تلق

 . كلذ اهيف طرتشي ال ذإ« ةفطاع ريغ ةلمجلا

 . «الت اًنابثا وأ رمأ وا ءادن الو »: لاقف « ال » ىلإ لقتنا مث

 برضا ١ : وحن (رمأ وأ « ورمع ال ديزي اي »وحن ءادن «ال » لوأو : ىأ
 . ©« رعاش ال بتاك ديز » وحن اتابثإ وأ «ارمع ال اديز

 برعلا مالك نم سيل ىدانم ىلع « الب » فطعلا نأ : نادعس نبا معزو

 | . هيوبيس هزاوج ىلع صنو

 دعب اهب فطعي نأ : فورحلا ىنعم باتك ىف ىجاجزلا مساقلا وبأ عنمو

 :.برعلا مالك ىف هتوبثل ؛ حيحصب كلذ عنم سيلو ىضاملا لعفلا

 :تاهيبنت

 ضيضحتتلاو ؛« ركب ال ديزل هللا رفغ » وحن ٌءاعدلا رمألا ىنعم ىف : لوألا

 . «ًارمع ال (ديز برضت اله » وحن

 مسا ىلع اهب فطعي امك « لعل ١ مسا ىلع اهب فطعلا ءارفلا زاجأ : ىناثلا

 .2نإ»

 . « قلطنم ارمع ال اديز لعل ٠ وحن

 دارفأ َرصََق امإ « اهلبق ام ىلع مكحلا رْصَق « الب ٠» فطعلا ةدئاف : ثلاثلا
 :. رعاشو بتاك هنأ دقتعي نم ىلع ادر « « رعاش ال بتاك ديز : كلوقك

 هنأ دقتعي نم ىلع اًدر « « لهاج ال ملاع ديز» : كلوقك « بْلَق َرصَق امإو

 . لهاج

٠١6 



 ام قالطإل حلاص ريغ اهدعب ام نوكي نأ «الب» مسالا فطع طرش : عبارلا
 .«ديز ال لجر ماق» روجي ال كلذلف « هيلع اهلبق

 : ىأ «ملظتل ال كتيطعأ» وحن : «الب» هيلع فوطعملا فذحي دق : سمانخلا

 .ملظتل ال لدعتل

 وحن بارعإلا نم عضوم اهل ةلمج وأ درفم الإ «الب» فطعي ال : سداسلا
 .«دعقي اال موقي ديز»

 .اهب ءادتبالا روجي كلذلو «ةفطاع نكت مل عضوم ةلمجلل نكي مل نإف

 ورمع ال مئاق ديز» وحن : "6(ةلمجلا ىلع) ةلمجلا ال فطعتو .: ةياهنلا ىفو
 .«سلاج

 : لاقف «لب» ىلإ لقتنا مث

 0 اهّيبوحصُم دعب نكلك لبو

 ٠ . ىهنلاو ىفنلا امنه «نكل» ايوحصم

 اهلبق ام مكح ريرقتل : ىنعي . نكلك ىهف ءامهدعب «لب» تفطع اذإف
 2 ديز نع مايقلا ىفن "”ررقتف) (ورمع لب ديز ماق )وخد اهب ال هدض لعجو

 اه لب هنرى ل لك : هلثمو

 .اهب ىدّتهُي ال ىتلا ضرالا : ءاهيتلاو «عيبرلا لزنم : عبرملاو
 رمألا تبثو ديز نع ىهنلا ررقتف (ارمع لب اديز برضت ال) : لوقتو

 . ورمع برضب

 ىفنلا مكح ةلقان «لب» نوك ى كلذ عم راجاو . مكحلا اذه ىلع دربملا قفاوو
 .اهدعب امل ىهنلاو

 .جاو ب )١(

 . (ردظف) ب ىفو ج ,أ0(1)



 . ثراولا دبع نيسحلا وبأ كلذ ىلع هقفاوو

 . لامعتسالا فلاخم هزاجأ امو: بفنصملا لاق

 : لاق مث

 ىلجلا رمألاو تبا ربخلا ىف لوألا مْكح ناثلل اهب لّقناو
 .«ارمع لب اديز برضا» رمألاو ««ورمع لب ديز ءاج» تبثملا ربخلا لاثم

 مل هلعجو «هنع توكس هنأك ىتح اهلبق امع مكحلا ةلازإل كلذ ىف ىهف
 ش ٠ ش .اهدعب

 ىرج ام وأ ىفنلا دعب الإ اقسن نوكت ال (لب) نأ ىلإ : نويفوكلا بهذو

 ش .باجيإلا دعب اقسن نوكت الو « هارجم

 ءاهلبق امع ابارضإ تناك ةلمج اهدعب عقو نإ اهنأ (لب) ىف لوقلا ةلمجو

 4 قحلاب مهءاج لب ةئج هب نولوقي ْمأاظ وحن لاطبإلا ةهج ىلع امإ

 ال مهر قحاب قطني باتك نيدو إف وحن ,لاطبإ ريغ نم كرت ةيج ىلع امإو
7 

 4 اذه نم ةرمغ ىف مهبول لب 4200 نومي
 ةلمج اهدعب .عقاؤلا ناك نإف :ةيفاكلا حرش ىف هلوق نأ "”(اذه نم) رهظف

 اذه ىلع الإ نآرقلا ىف نوكي الو «هريغ فانثتساو ضرغ ءاهتنا ىلع هيبنتلل ىهف

 .رظن هيف ءهجولا

 اهلبق ام مكح ةلازإل ىهف ٠ ىهن وأ ىفن هلبق سيلو درفم اهدعب عقو نإو

 . اهدعب امل هدض لعجو همكح ريرقتل ىهف « ىهن وأ ىفن درفملا لبق ناك نإو

 :تاهيبنت

 ؟؛(رمع لب (ديز تبرضأ) لاقي ال « ماهفتسالا دعب لبب فّطعي ال : لوألا
 (؟9هوحن الو

 . نونمؤملا ةروس نم ١/, ةيآلا نم )١(

 .نونمؤملا ةروس نم 77 « 77 نيتيآلا نم )١(

 .(اذهب» ب ىفو  ج أ(

 ؟«ارمع لب اديز تبرض له» وحن « بيكرتلا اذه وحن : ىأ (5)

٠١١ 



 . درفملا فطعت امك ةلمجلا فطعت (لب) نأ فنصملا قالطإ رهاظ : ىناثلا
 .ةلمج اهب فوطعملا ناك نإف :: هلوق ىف حراشلا هب حرص دقو

 .ةفطاع ةلمجلا لبق نوكت ال اهنأ هريغ ركذو

 .هريغو ريرقتلا دنيكأتل (لب) لبق (ال) دازّتو : ليهستلا ىف لاق : ثلاغلا
 | 00 2 ,"0ىهتنا

 ال اديز برضا) و (ورمع لب ال ديز ماق) وحن رمأ. وأ باجيإ دعب ديز اذإف

 .لوألل مكحلا لعج نع بارضآلا ديكأتل ىهف ((رمع لب
 برضت ال)و (ورسمع لب ال ديو ماق ام ) وصحن ىهن زأ فت دعب تدير اذاو

 ..(ارشب لب ال ادلاخ

 . ىهنلاو ىفتلا ءاقب ديكاتل ىهف

 ىهنلاو ىفنلا دعبو « ىفن رمألاو باجيإلا دعب اهنأ ىلإ. : ىلوزحلا بهذو

 . ىفنلا دعب اهعم اهّتدايز هّيَوتسرد نبا عنمو
 ىهنلاو ىفنلا ىف ( لب) عم اهتدايزب : لاقي نأ ىغبني ال: : روفصع نبا لاقو

 .برعلا مالك نم عومسم وهو : ليق ؛ عامس هل دهشي نأ الإ

 . ”(وحن) ةمدقتملا ىلو امع اعوجر لمجلا ىف (لب) رركت دق : عبارلا

 . "94 ٌرعاَش وه لب هارتفا لب مالحأ ثاَعضأ اولاَق لب »
 لب ةرخآلا ىف مهملع َكَراَذا لب ظ وحن «ةرخاتملا ىلو ام ناحجر ىلع اهيبنتو

 . "4 َنوُمَع اَهْنَم مه لب اهنم كش ىف مه
 :لاقف . بابلاب قلعتت ماكحأ ركذ ىف عرش فطعلا فورح ىناعم ركذ املو

 )١( انغو ص ليهستلا 1

 : .ج أ (90)

 . ءايبنألا ةروس نم © ةيآلا نم (")

 . لمتلا ةروبس نم 87 ةيالا نم (5)



 للا رمضلاب ل صفا تم لصتم عقر ريمض ىلع ذو
 .. ام لصاف وأ

 دعب الإ نسحي مل ٍلصتملا عفرلا ريمض ىلع فطعلا دصق اذإ هنأ :

 الو متنأ اومّعت مل ام متملعو) : ىلاعت هلوقك « ءلصش ريس يوت

 . "4 حلص نَمَو اًهَنوُلَخَدَي » : ىلاعت هلوقك « ديكوتلا ماقم موقي لصف وأ ا
 :لق ولو لصاف هيلع قدصي امب ىفتكي هنأ ىلع (ام لصاف وأ) هلوقب هبنو

 انؤابآ وأ (20> نوثوعبمل انئأ > : ىلاعت هلوق ىف فاشكلا بحاص زاجأ .

 لصفلل نوثوعبمل ىف ريمضلا ىلع افوطعم ؛؟”(انؤابآ) نوكي نأ "4 نولوألا
 ٠ . ةزمهلاب

 اًنكرشأ ام 9 وحن فوطعملاو فظاعلا نيب (الب) لصفلا : لصفلا روص نمو
 . 4 انؤابآ الو

 . طرش الب هيلع فطعي لصفنملا نأ (لصتم) هلوق نم مهفو

 .رهاظلا مكح امهيلع فطعلاو فطعلا ىف نيلصفنملا مكحف

 .(كايإو اديز تيأر) هعنم ىف ىدبألا مهوو

 :لاقف « لصف الو ديكوت ريغب روكذملا ريمضلا ىلع فطعلا دورو ىلع هبن مث

 ا ..اًيشاف مظنلا ىف دري لصق البو .....

 )١( ةيآلا  9١ماعنألا ةروس نم .

 .دعرلا ةروس نم 77" ةيآلا نم (؟)
 .ةعقاولا ةروس نم 58 «.51/ ةيآلا ()
 .ب(8)
 .ماعنألا ةروس نم ١54 ةيآلا نم (6)

 )١( فيفخلا نم وهو - ةعيير ىبأ نب رمع وه : هلئاق -

 المر نفت الفلا جاعنك : همامتو : :

 ءاضيبلا ءاتسحلا ةأرملا ىهو « ءارهز عمج - ءاهلا نوكسو ىازلا مضب - «رهر» : ةغللا

 عمج - «جاعن» رتخبتتو ليامتت - افيفخت نيءاتلا ىدحإ تفذحف - ا هلصأ «ىداهت» -

 ليحفلا



 0 ىَداهَت رهزو تّلَبقأ ذإ تلق

 : لاق اذهلو ء فيعش وهذ هترثك عمو ء رعشلا ىف ريك وعد

 دقتعا هقعضو

 ؟ةرورضلاب صتخي وأ هفعض عم درطي لهف : تلق نإف

 ضعب لوقل ٠ هفعض عم رايتنخالا ىف زوجي هنأ ىلع .فنصملا صن : تلق
 . ةيوبيس هاك (0(هدعلاو ءاوس لجرب تررم) .برعلا

 ناكمإل ؛رطضم لصفب سيل هوحنو قباسلا تيبلا ىف فظعلا نالو

 . بصنلا

 . ىلع ىبأ

 نع راوجلا لقنو ء رايتخالا ىف هراوج : ىرابنألا نباو نييفوكلا بهذمو

 ىف الإ هريغ وأ ديكوتب لصف ريغب زوجي ال هنأ : نييرصبلا بهذمو : ليق

 .ةرورضلا

 .قيرطلا نع نلم «نفسعت» ءارحصلا «الغلا» شخحولا انه دارملاو - ةجعن
 قيرطلا نع نلم نيح ءارحصلا جاعنك نرتخبتي رهز ةوسن عم ةبيبحلا تلبقأ ذإ تلق : : ىنعملا
 .لمرلا ىف نذخأو

 , ثينأتلل ءاتلاو صضام لعف «تلبقأ» هب قلعتم فرظ ؟ذإ» .لعانفو لعف «تلق» : بارعإلا
 هلعافو عراضم لعف «ىداهت» رتتسملا ريمضلا ىلع فوطعم «رهرو» هيف رتتسم ريمض هلعافو
 رورجمو راج «جاعنك» تلبقأ لعاف نم لاح بصن لحم ىف ةلمجلاو هيسف رتتسم ريمض
 نونو «ضام لعف ؟نفسعت) هيلإ فاضم «الفلا» تلبقأ لعاف نم ةيناث لاح فوذحمب قلعتم
 . ضفاخلا عزن ىلع بصن «المر» جاعن نم لاح بصن لحم ىف ةلمجلاو «لعاف ةوسنلا

 .هريغ وأ لصفنملا ريمضلا ىلع «رهر» فطع ثيح «رهرو تلبقأ» : هيف دهاشلا
 ء1 / ١175 ليقع نباو .« 5 / 514 ىنومشألا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم
 ا” /ا/5 شيعي نباو « 584٠0 / ١ هيوبيس هركذو - مظانلا نباو . ١؟؟ ص ىدركملاو
 . ؟/ ال8 فاصنإلاو

 وه ٍوَيسم ىأ .قتشمب لوؤم هنأل «ءاوس» ىف رتتسملا ريمضلا ىلع افطع ؛مدعلا» عفرب )١(

 . لصف امهنيب .سيلو مدعلاو



 .هحبق ىلع : ليلخلاو هيوبيس صنو

 متنأو انك) كلذكو « رئامضلا ضعب لاصفنا ركذ نيح هيوبيس باتك ىفو

 .هولوأت حارشلا نأ الإ (نيبهاذ

 : هيبنت

 هانعمب وه ام وأ فوطعملا ةيحالص فطعلا ةحص ىف ليهستلا ىف طرش

 ش . "”لماعلا ةرش ءايمل

 .(ورمعو ديز ماق) وحن : لوألا

 حصي نكلو «.(انأ ماسق) حصي ال هنإف .« (انأو ديز ماق) وحن : ىناشلاو

 . انأ ىنعمب ءاتلاو (تمق)

 هيلع لولدم لماع هل رمضأ ماعلا ةرشابمل هانعمب وه ام وأ وه حصي مل نإف

 . لمجلا فطع نم لعجو « هلبق امب

 وأ نونلا وأ ةزمهلا ىذ عراضملاب عوفرملا ريمضلا ىلع فوطعملاك كلذو : لاق

 موقت) و. 60 ”(ديزؤ نحن موقنو) (ديزو انأ موقأ) وحن رمآلا لعفب وأ بطاخملا ءات

 .كجوز نكسيلو : ىأ 54و كجوزو تنأ نكسا جد و (ديزو تنأ

 2 . اهيقاب ىف اذكو

 الو اَهدَلوب ةدلاو ٌراَضم ال # وحن ثينأتلا ءاتب حتتفملا عراضملا كلذكو : لاق

 . 94 هدّوب هل دولوم

 صوصن هيلع ترفاضت ال فلاخم هيلإ بهذ امو : نايح وبأ خيشلا لاق

 (نكسا) ىف نكتسملا ريمضلا ىلع فوطعم (كجوز) نأ نم « نيبرعملاو نييوحنلا

 . (تنأب) دكؤملا

 )١( ص ليهستلا /ال9ا١ .

 .ج ب (0)

 .ةرقبلا ةروس نم 70 ةيآلا نم ()

 .ةرقبلا.ةروس نم 777“ ةيآلا نم (4)



 . تادرفملا فطع نم هنأو 2 ديزو دنه مدقت راوج ىف افالحخ ملعن الو

 : هلوقو

 ًالعج دق اًمِزال ٍضْفَخ ٍريمض ىلع فطَم ىَدَل ضفاخ دوَعو

 . (؟ةرورضلا ىف الإ ةمزال'" هتداعإ نأ : .نييرصبلا روهمج بغذم اذه

 ةداعإ نودب هيلع فطعلا راوج ىلإ : شفخألاو سنويو نويفوكلا بهذو

 : .فنصملاو نيبولشلا هراتخاو ضفاخلا

 . (امزال ىدنع نسيلو) : لاق اذهلو
 .©4 ماَحْرألاَو هب نوُلءاَسَت »ف ةزمح ةءارقك رثنلا ىف هدوروب لدتسا مث
 : 9ةلوقك مظنلاو

 ٍبَجَع نم مايالاو كب امف بهذا 0

 هلوق وحن امسا وأ «ضراللو اهل لاقف» ىلاغعت هلوق وحن ناك افرح نغفاخلا ةداعإ لاثمف 00

 ةرورجملا ؛اهل» ىف ءاهلا ىلع فوطعم ضراللو - «كئابآ هلإو كهلإ دبعن اولاق» ىلاعت
 دقو «هلإ» ةفاضإب ةرورجملا فاكلا ىلع فوطعم «كئابآ و 3 فوطعملا عم تديعأو ماللاب
 . . فاوظعملا عم فاضملا .ديعأ

 ىهو) ماحرالاب : ىأ - راجلا ةداعإ نودب ءايلاب رورجملا ريمضلا ىلع هفطعو ارا رج قفز

 .اءاسنلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا نم

 .- طيسبلا نم وهو - لئاق اهل ملعي ا ىلا هيوييس رار نم وح هلئاق ()

 انمتشتو انوجهت تبرَق مويلاف : هردصو
 كنم ابيرغ سيلف .بهذاف كلذ تلعف نإف ٠ انم لينلاو انمتش ىف مويلا تعرش : قنعملا
 .هيف نم لك دسف ىذلا نامزلا اذه نم ابيجع سيلو ءهل لهأ كنأل
 عراضم لعف «انوجهت» همسا ءاتلاو . عورشلا ىلع لاد ضام لع «تبرق# : بارعإلا

 «انمتشت» تبرق ربخ بصن لحم ىف ةلمجلاو . هب لوعفم انو هيف رتتسم ريمض هلعافو

 كلذ لعفت نإ : ىأ .ردقم طرش باوج ىف ةعقاو ءافلا «بهذاف» انوجهت ىلع فطع
 - «كب» ةيفان «ام» ليلعتلل ءافلا «امف» هيف رتتسم ريمض هلعافو رمأ لعف بهذاو ؛بهذاف



 .رعشلا ىف ريثك وهو «هيوبيس هدشنأ

 كب تررم» وحن زاج ريمضلا َدُكأ اذإ هنأ وهو :ثلاث بهذم ةلأسملا ىفو
 .ىدايزلاو ىمرجلا بهذم وهو ؛«ديزو تنأ

 تررمو «ديزو هسفن هب تررم» زاجأ هنإف ٠ ءارفلا مالك لصاح وهو : تلق

 000 .«ديرو مهلك مهب
 اذإ - مهتسمخو مهضيضقو مهضقو نيعمجأ ىف لوقلا اذكو : لاق

 . راجلا ةداعإ ريغب - فطعلا : ىنعي - زجي مل «مهتسمخ» تبصن نإف

 ريمضلا ىلع فطعلا نإ « ةلأسملا هذه ىف لاقي نأ دعي الو :حراشلا لاق
 ىلع لومحم عامسلا نم درو امو «٠ سايقلا ىف زئاج ريغ راجلا ةداعإ نودب رورجملا
 .راجلا رامضإ ذوذش

 : ناهيبنت

 فرحلا نوكي نأب «رورجملا ريمضلا ىلع فطعلا ديقي نأ ىغبني ليق : لوألا

 روجي ال هنإف هيوبيس هبهذم ىلع الولب رورجملا نم ازارتحا ؛ «ريمضلاب صتخم ريغ
 هزاوج ىفف اعوفرم ريمضلاب تقطن كنأ مهوت ىلع عفر ولف « هيلع رهاظلا فطع

 فطعلا زوجي هنأ لصتملا بوصنملا ريمضلا نع هتوكس نم مهف دق : ىناثلا

 . ""طرش الب هيلع

 ةدئار نم» ءابلاب ةرورجملا فاكلا ىلع فوطعم «مايالاو» مدقم ربح فوذحمب قلعتم -

 .رخؤم أدتبم «بجع)»

 ريغ نم «كب» وهو رورجملا ريمضلا ىلع «مايأ» فطع ثيح «مايالاو كب» :هيف دهاشلا

 .راجلا ةداعإ

 ع 5 / 198 ليقع نباو . 9 / 45٠ ىنومشألا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم
 عمهلا ىف ىطويسلاو ٠ ” / ال8 شيعي نبأ هركذو . مظانلا نباو ١77 ص ىدوكملاو

 . ١ / "91 هيوبيسو 27” 9

 .«مك» ىلع فطع «نيلوألا» - 4نيرألاو مكانعمج» :ىلاعت هلوق كلذ لاثم )١(

 ا/ ١٠١



 : هلوقو

 مساع

 قش ا تكتظ دق اقاو

 .سبللا نمآ اذإ : ىنعي ىنعي

 . ترجفناف برضُف : : ىأ 27م َترَجَفناَف َرَجَحْلا َكاّصَعَب برضا 5

 نم ءافلا تفذحو هدحو هيلع فوطعملا فذح اغإ هنأ : روفضع نبا معزو

 ىلع لدي ام امههنم لك نم ىقبأن « فوطعملاب ىلوآألا ءافلا تلصتانف فوطعملا

 ٍماَيَأ نم ةدعق رفس ئَلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف » : ىلاعت هلوقب درو .فوذحملا . ْ

 . ءازجلا ءاف بانم بونت ال فطعلا ءاف نآل « ةدعف رطفآف : ىأ "6 َرخأ |

 . (واولاو) : هلوقو

 مكيقت ليبارسو ) هنمو «ءتفطع ام عم فذحت دق اضيأ واولا نأ : ىنعي
 ."عرحلا

 .دربلاو : ىأ

 ْ .ليلد هيلع لد اذإ زوجي امنإو

 ىف ركذ دقو « واولاو ءافلاب صتخسم اذه نأ همالك رهاظ : تلق نإف

 ' : ©هلوقك "كلذ ىف امهكراشت «مأ» نأ 'ليهستلا

 "ةروس نم ٠١< ةيآلا نم وهو .«انلقف» ىلع فوطعم فوذحملا لعفلاو . ءافلل لاثم اذه ' )١(

 .ةرقبلا ةروس نم 184 ةيآلا نم (7)
 . لجبتلا ةروس نم م١4 ةيآلا نم (7)

 .. 39/8 ص ليهستلا ()

 .- ليوطلا نم وهو - ىلذهلا بيؤذ وبأ وه : هلئاق (0)
 . . .عيمس هرمآل ىّنِإ بلقلا اهيلإ ىناعد : همامتو

 ردصم : بالطلا «اهبالط» ىغلا فالخ .- نيشلا ناكسإو ءازلا مسفب «دشرلا» : ةغللا

 .بلط ىنعمب بلاط

 ىف لالا ةقيقح لهف «ةبوبحملا .ذه نم لاصولا بلط ىلإ هاعد رعاشلا بلق ذأ: ىنمملا



 اهبالط لشرأ ىردأ امف 00.0............

 ْ ْ . ىَغ مأ : ريدقتلا
 .انه ركذي مل هتلقلف «مأ» ىف هنم رثكأو « واولاو ءافلا ىف وه : تلق

 . واولا ىنعي (ىهو) : هلوقو

 ..هلومعم ىقب دق لازم لماع فطعب « تدرفنا
 ْ 7207 7:9 صاشلا لوق كلذ لاثم

 هنال ؛ .هبلق ةوعد ةفلاخم ىلع وقي مل لاح لك ىلع هنكل ؟ىغ مأ وه دشرأ بلطلا كلذ <

 ىوهلا ىلإ ليمي بلقلا ذإ ؛« ؛لقعلا ىلع ىوهلا بناج بلغ امثإو ؛هريغ رمأ ىلإ عمسي ال
 .ةوبصلا ىلإ وعديو « قشعلاو

 قلعتم «اهيلإ» لعاف «بلقلا» هب لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو ضام لعف «ىناعد» : بارعإلا
 ءايو ديكوت فرح نإو «ةيضارتعا ةلمج وأ بلقلا نم لاح ؛عيمس هرمأل ىنإ) و اعدب

 ميدقتو ةيوقتلل هرمأال ىف ة ماللاو ا تا اهمسا ملكتملا

 ؟عيمس هرمأل ىنإ», ةلمجو «هريغ رمأ ال هرمأ عمسأ ىن : ىأ .رصحلا ةدارإل لومعملا

 قس عراشم ليف ىردأر ةيئان امو ةييسلل داقلا هوردأ اهفذ و «ىناعد» هلوق ىلع ةفوطعم

 ىف ةزمهلاو .ىردأ لوعقم اهنأ ىلع بصن لحم ىف «اهبالط دشرأ» ةلمجو لمعلا نع

 امل لداعم ريغ وهو مأ دعب امو . ىغ مأ :هريدقت فوذحم اهل لداعملاو «ماهفتسالل دشرأ

 .ةبوبحملا ىلإ دئاع اهبالطو اهيلإ ىف ثنؤملا ريمضو . دشر وهو ةزمهلا دعب
 «مأ» فذح ليلدب « اهفوطعم عم اهفذح راوج ىف ءافلاو واولا كراشت «مأ» نأ : هيف دهاشلا

 .دشرأ هلوق ىف ةزمهلا دعب امل لداعملا فوطعملا «ىغ» و ةفطاعلا

 . 7/١17 عمهلا ىف ىطويسلاو « 47١ / ١ ىنومشالا ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 ىلإ ءازع ادحأ رأ ملو هريغو ىعمصألا هدشنأ : ىنيعلا لاقو ٠ لئاق ىلإ بسني مل : هلئاق )١(

 .- لماكلا نم وهو- هلئاق

 اهانيع ةلامه تتش ىتح : همامتو
 نم - ةغلابم ةغيص - «ةلامه» دحاو ىنعمب امهو «ثدب» هناكم ىوري «تتش» : ةغللا

 ها .عومدلاب ترمه اذإ نيعلا تلمه

 نم عومدلاب اهانيع تضاف ىتح اًدراب ءام اهتيقسو اهتعبشأو انبت ةبادلا هذه تفلع : ىنعملا

 .تعبش اذإ باودلا ةداع كلتو «عبشلا

 -عءامو فطعلل واولا «ءامو» ناث لوعفم «انبت» لوأ لوعفم لعافو لعف «اهتفلع» : بارعزلا
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 00 راب ءامو ايت اهيفلَع

 ٠ .- ءام اهتيقسو : ى

 .ارثثو امظن ةريثك هتلثمأو ءهلومعمب ىنختساو «فوطعملا لماعلا فذحف

 . ىسرافلاو ءارفلا مهنم نييرصبلاو نييفوكلا نم ةعامج بهذم اذهو

 ىف واولا ىلات نأ ىلإ :دربملاو ىنزاملاو ىمرجلاو ةديبع وبأ مهنم موق بهذو

 « ةلمج ىلع ةلمج فطع ال ءدرفم ىلع درفم فطع لوألا ىلع فوطعم كلذ
 . نيرخأتملا ضعب هراتخاو «هيلع فوطعملاو فوطعملا مظني ىنعم نمض لماعلا نأو

 . «انبتو ءام اهتفلع» غاسل نيمضتلا ىلع ناك ول هنأب : نولوألا جتحاو

 : "”هلوقك برعلا مالك نم عومبسم هنأب درو

 لاح «ةلامه» ةياغ فرح ؛ىتحا ءامل ةفص «ادراب» اهتيقسو : هزيدقت "قولُخم لعفل لوعفم هت

 '  .تتشل ًالعاف .عقاولا «اهانيع» نم
 :ىأ «ام» وهو هلومعم ىقبو فوطعملا لماعغلا فذح ثيخ ءادراب ءامو# : هيف دهاشلا

 ءافتنال ءدرفم ىلع درفم ففطع «انبت» ىلع «ءام» فطعي .نأ منصي ال هئآل ؛ءام اهتيقسو

 واولا نوكت نأ حصي الو .فلعي ال ءاملا نال هيلع لماعلا ظلست.ةعص:مدعل .ةكراشملا

 .فلعلا ىف نبتلا بحاصي ال:ءاملا نآل ةبحاصملا ءافتنال ءةيعملل

 * نباو « 7 / ١١ ماشه نباو ء٠ / 71١١ ىنومشالا :ةيفلآلا حارش نم هركذ : هعضاوم

 ىف ىطويْلا. هركذو «ةنازخلا ىف 18١ دهاشلاو - ١77 ص ىدوكملاو .. ١ / 774 ليقع

 . ١ /767 فاصنألا ىفو ء« 7 / ١٠١ عمهلا

 )١( ليوطلا نم وهو - دبعا نب ةقوط وه: هلثق -

 . ةّمرِص أر ىرت ام دنه نب رمعأ : هردصو .

 وحن لبإلا نسم عيطقلا ىهو - يللا عفو الا نوكسو اصلا رسكي - ةةسرصا : ةغللا
 نيثالثلا . '

 ةدنعا هل ةفص «نبا» مضلا ىلع 'ىنبم ىدانم ورمعو ءادن فرح ةزمهلا «ورمعأ» : بارعإلا

 لعافلاو ةردقم ةمضب عوفرم عراضم:لعف ئرتو ةيماهفتسا وأ ةيقان ام ؟ىرت ام» هيلإ فاضم

 مدقم ربخ رورجمو راج «اهل» هيلإ فاضم «ةمرص» ىرتل هب لوعفم «ىأر» هيف رتتسم ريمض -



 ٌرجشلاو ءاملا هب ىعرت ببس اهلا 0.0.0.........

 .ساقني هنأ ىلع نورثكألاو «نيمضتلا اذه ىف اضيأ فلتخاو

 .ماع ىنعم ىف ناعمتجي ىناثلاو لوألا نوكي نأ : مهدنع هطباضو

 لوألا لماعلا ناك نإف « ليصفتلا هراتحخأ ىذلاو : نايح وبأ خيشلا لاق
 نأل «رامضإلا ىلع الومحم ىناثلا ناك ةقيقح هيلي ىذلا مسالا ىلإ هتبسن حصت

 (7(هنيع اقفيو) : ىأ (هنيعو هفنأ هللا عدج) وحن «نيمضتلا نم رثكأ رامضإلا

 ش . ةقيقح فنألا ىلإ عدجلا ةبسنف

 نكمي ال هنأل ؛هيلإ هتبسن حصي ام ىنعم انمضم لماعلا ناك حصي ال ناك نإو

 .اهتيذغ وأ اهتمعطأ : ىأ «انبتو ءام ةبادلا تفلع» : برعلا لوق وحن ءرامضإلا
 ا  ى.شا سا

 ىقتا مهول اعد :هلوقو

 لوعفم وأ فوطعم هنأ مهوت عفدي "”(هوحن) ىف لماعلا رامضإ نأ : ىنعي

 ؟اًمهَو ةيعملا وأ فطعلا ىلع هلمح ناك ملو : تلق نإف

 اهنالف « ةيعملا امأو «هيف لمعلل حلصي ال لماعلا نألف . فطعلا امأ : تلق

 .حضاو كلذو ءانه ةدارم ريغ

 .حبتسا انه ادب عوبتم فذلحو : هلوقو

 هلعاقو عراضم لعف «ىعرت» ةمرصل ةفص ةلمجلاو « ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم «ببس» -
 فطع «رجشلاو» ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم «ءاملا» ىعرتب قلعتم «هب» ءهيف رتتسم ريمض
 . . هيلع

 .ءاملا هب ىعرتو ىلع «رجشلا» فطع هنإ ثيح «رجشلاو ءاملا هب ىعرت» : هيف دهاشلا

 ءامو انبت اهتفلع لئاقلا لوق ىف فطعلا ةحص ىلع لدي «رجشلاو ءاملا هب ىعرت» هلوق نأو

 .اصلاخ ائبلو ارمت هتمعطأو ءادراب

 . جا( اب )١(

 .(كاذ وحن ىف ) ج ىفو - ب «!(0)



 فطاعلاب ىنغتسيو «هروهظل ءهيلع فوطعملا فذح روجي هنأ : ىنعي

 ؟«ارمع برضت ملآ» : لاق نمل اديزو ىلب» وحن فوطعملاو

 . "”ابحرم : لاق نمل «الهسو ًالهأو كبَو» برعلا لوق هنمو

 - : ناهيبنت
 هنمو . ءافلا عم لقو « لم امك واولا عم رثك عوبتملا فذح : لوألا

 قلفناق برضف ىأ . "4 قلفناق رحبلا كاصعب برضا نأ )
 ' 2 : ؟©ىلذهلا ةيمآ ىبأ لوقك وأ» عم رذنو

 ءابحرم» ةملكب ناقلعتم «كب» وهو رورجملاو راجلاف - ًالهاو.كي اًبحرم : ريدقتلاو )١(
 هيلع فوطعملاف ءدرفم ىلع درفم فطع ةفوذحملا ابحرم ىلع فوطعم «الهأو» ةفوذحملا
 هيلع فوطعملاف «ةفوذحملا ابحرم ىلع فوطعم «الهنمو# دهاشلا لحم وهو فوذحم
 .ردصملا ىلع نيبوصنم «الهأ» و «ابحرم» لعجي هيوبيس نكلو - فوذحم

 .ءارعشلا ةروس نم "7 ةيآلا نم (؟)
 .: ةمامتو ٠ ليوطلا نم تبب رطش (7)

 لضفيو راشعلا دالوأ شوي 0 ...0٠0٠0
 ىوريو « ماكحإلا ىنعمب جيشوتتلا نم وهو :  ىنيعلا لاق - ميسجلاب - 6عجشويالا : ةغللا

 دهعلا تائيدحلا «راشمعلا دالوأ» نييزتلا هاتعمو حيشوتلا نم وهو - ءاحلاب - ؟حشوي)

 . جاتنلاب

 عقي مسا راشعلا : ليقو ءرهشأ ةرشع اهيلع ىتأ دق ىتلا لبإلا نم راشعلاو : بلعث لاق

 ناسحإلا وهو لاضفإلا نم «لضفي» اهجاتن رظتتي اهضعبو اهضعب جتتي ىتح قونلا ىلع '
 , .لامجإلاو
 ام جوحأ اقيفر هب ناكو هاعرو هظاح هتليبق وأ وه هنأب هبطاخم ىلع نمي ةيمأ ابآ نأ : ىنعم لا

 هنزأ ائيش اهتعاطتسا مدعو اهفعضل راشعلا دالوأب ههبش دقو «ء قفرلاو ةياعرلا ىلإ نوكي

 هتيامحو هتياعر ىلوت نم هل نكي ملو هتليبق ىلع وأ رعاشلا ىلع الك ناك راشعلا دالوأك |

 .ةوخإ نم وأ ءابآ نم دحأ هل مهتياعر لبق .

 قلعتم رورجمو راج ؛كل» ماهفتسا فرخ لهو اهلبق ام بسحب ءافلا ؟لهف» : بارعإلا

 «دلاو# ةدئاز «نم# فطع فرح ةوأ» ؟ دوجوم وأ نئاك كل خأ له : هريدقت فوذحمبج

 ٠ 5 .خأ ىلع فوطعم
 . حضاو ىقابلا بارعإو -:؟:دلاو وأ .خا:كل لهف : ريدقتلاو
 وأ خا نم كل لهف : ريدقتلا ذإ .هيلع فوطعملا فذح ثيح هدلاو نم وآ» : هيف دهاشلا

 .ةدئار نيعضوملا ىف «نم» و - دلاو نم
 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو . / 0“2ا ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
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 0 البف كَل دلاو نم وأ كَل لهف

 ْ ؟دلاو نم وأ أ نم كل لهف : ىأ

 ل اوريسي مل وأ» :ىلاعت هلوق كلذ نم .ىرشخمزلا لعج : يناثلاو

 . "4 اوريسي ملف ظو
 بهذ كلذ ىلإو «هيلع فوطعملا وه افوذحم فطاعلاو ةزمهلا نيب ردقف

 . ىنزغلا دوعسم نب دمحم
 الو هلبق ةلمجلا ىلع هدعب ام فطع فطعلا فرح نأ :روهمجلا بهذمو

 .تردصف ةزمهلاب ىنتعا هنكلو فذح

 حصُي لعفلا ىلع لعفلا كُفطعو : : هوقو
 « ءامسالاك ضعب ىلع اهضعب فطع زاوج ىف لاعفألا نأ :

 .«دعقيو موقيو ١ دعقو هو ما ديز»

 : هيبنت
 . "امهنامز داحتا وهو «لعفلا فطع ىف اطرش فنصملا لمهأ

 : ىضاملا ىلع لبقتسملا الو «لبقتسملا ىلع ىضاملا فطعي الف
 وأ ىضاملا ةغيصب انوكي نأ : ىنعأ - ظفللا داحتا طرتشي لهف : تلق نإف

 7 . عراضملا ةغيصب

 موي هموق .مدقيإ» ٍرحن عراضملا ىلع ىضاملا فطع روجي لب ال .: تلق
 كلذ نم اريخ كل لعج ءاش نإ ىذْلا كرابت وحن هسكعو "4 مهدروأف ةمايقلا
 . 04 اروصق اروصق كل لعجُيو راهنألا اهتحت نم ىرجت تائج

 .مورلا ةروس نم 4 ةيآلا نم )١(
 .رفاغ ةروس نم 47 ةيآلا نم (؟)

 ٠ .الابقتسا وأ الاح وأ ايضم : ىأ (5)
 نم 4/ ةيآلا نم وهو .ءاقبلا وبأ هلاق مهدزوي ىنعمب هنأل مدقي ىلع فوطعم مهدروأف (4)

 .دوه ةروس

 . مزج لحم يف وه يذلا لعج ىلع فطع مزحلا ةءارق ىلع - (لعجيو) ىف دهاشلا (0)
 ناقرفلا ةزوس نم ٠ ةيآلا نم وهو



 :نامزلا داحتال كلذ غاس امنإو

 نم ىه امثإو .« لعفلا ىلع لعفلا فطع نم لثملا هذه سيل : تلق نإف

 .ةلمج, ىلع ةلمج فطع

 ىناثلا لعفلا لعاف نال «لعفلا فطع وه امنإ اهنم ضرغلا ناك امل : تلق

 . لعفلا ىلع لعفلا فطع نم اهنإ : لاقي نأ حص لوالا لعفلا لعاف وه:

 | ش : هلوقو

 الّعف ٍلعف هبش سا ىلع فطعاو ٠

 ريطلا ىلإ اري ملأ "4 اوضرفأو تاَقدُملاَو نقدم ؛ نإ» لم 00

 فاتخم نيب طري ال فطعلا (فرحول) كلذ راج فيك : تلق نإف ٠
 . سنجل

 .ليوأتلاب سنجلا دحتاف ءرخآلاب لوؤم امهدحأ نآل « راج امنإ : تلق

 , ؟لوؤملا امهيأف .: :تلق نإف

 «لوألا لاثمك لوألا ((نوكيف) رخآلا لحم لاخلا وه: لوؤي ىذلا : تلق

 ىذلاب ةلوؤم لأف ٠ ةلمج نوكت نأ ةلصلا قحو «لآ» ةلص نيقدصملا نأل

 .اوقدصتب نيقدصلاو

 ْ : تاضباقب لرقم نسبقيف امنا نوكي

 : هلوقو

 له مو مو

 الهس هدجت لمعتسا اسكعو 1

 . ديدخلا ة ةروس نم 1١18 ةيآلا قلل

 . نففصي ىنعس يف اهنآل «لعاف مسا وهو ؟تافاص» ىلع عراضمم وهو «نضبقي» فطع (؟)

 ىلإ ةحنجالا نممضي نضسقي ىنعمو .وجلا ىف نهتحنجاأ تارشان : تافاص ىنعمو |.

 .كلملا ة ةروس نم ١6 ةيآلا نم وهو . ماسجألا

 .(فورحو) ج. ءأ ىفو - .ب (9)
 . (ةراتف) ب ىفو - ج أ (8)



 : ىلاعت هلوقك « لعفلا ىلع لعفلل هباشملا مسالا فطعت نأ سكعلاب : ىنعي
 .*؟خا نم تملا حشو تمل نم يملا عرخ د

 ("'زجارلا لوقو

 جراد وأ ابح دق ىِبَص مأ

 . «ابح دق» ىلع «اجراد» فطع

 « ديجب سيلو 3 لعفلاب لوؤم هوحنو تيبلا ىف مسالا نأ اذه رهاظ : تلق

 نأ تعنلا لصأو «تعنلا عضوم ىف هنأل « باحب لوؤم «ابح» نأ رهاظلا لب

 .امسا نوكي

 وهو ءمسالا ىلع مسالا فطع نم نوكيف «قلاف» ىلع «جرخم» فطع :ىرشخمزلا دقو )١(

 . ماعنالا ةروس نم 656 ةيآلا نم

 ركذي ورمع نب بدنجل : ليقو « هلئاق ىلإ هزعي ملو دربملا هدشنأ : ىنيعلا لاق : هلئاق (7)

 .-زرجرلا نم وهو - ىنافطخلا رارض نب خامشلا ةأرما

 جهاوعلا نم ءاضِيَ براي : هردصو

 قؤنلاو ءابظلا نم قنعلا ةليوطلا لصالا ىف ىهو - جهرع عمج - «جهاوملا» : ةغللا

 لعاق مسا «جراد» هزجع ىلع ىشمو فحر «ابح» قلخلا ةماتلا ةأرملا انهه اهب دارآو ماعنلاو

 .وطخلا براقتم انيه ىشم اذإ - ىبصلا جرد نم -

 ىبص ريغ اهعم نوكي الو اهقنع لوط ىف ءابظلا هبشت قلخلا ةمات ةأرما رعاشلا ديري : ىنعم لا

 . كردي داكي ال ىشملاب دهع بيرق وأ ءوبحي
 راج «جهاوعلا نم» عفر لحم ىف اظفل برب رورجم ادتبم؛ءاضيب» هيبنتلل «ايد : بارعإلا

 رابتعاب ءاضيبل نايب .فطع وأ لدب - رجلاب «مأ» ءاضيبل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو

 لعف «ابح» هيلإ فاضم «ىبص» فوذحم أدتبمل ربخ وأ «لحملا رابتعاب - عفرلابو - ظفللا

 . جردب هليوأتل «ابح١ ىلع فوطعم «جراد وأ» ىبصل ةفص ةلمجلاو ءهريمض لعافلاو ضام

 لعفلا ىلع «جراد» وهو لعفلل هبشملا مسالا فطع هنإ ثيح «جراد وأ ابخ» : هيف دهاشلا

 1 .«ابح» وهو

 نباو ء 7” / 1١95 ماشه نباو ءا37 / 4+ ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . مظانلا



 لدبلا
 ةمجرتلاب هنومسي :شفخألا لاقف نويفوكلا امآو «نييرسصصبلا حالطصا وه

 .ريركتلاب هنومسي : ناسيك نبا لاقو . نييبتلاو
 : : : هلوقو

 سا صا مريب لو -ٍ و و

 فطعو ديكوتلاو تعنلا جرخي : (مكحلاب دوصقملاو) و سنج : (عباتلا)

 ©7(فطعلا) جرخسم (ةطساو الب ) و .مكحلاب دوصسقملل تالمكم نهنال «نابيبلا

 لمح ىضتقي ةيفاكلا حرش ىف امك نكلبو لبب فوطعملا حراشلا صيصختو
 .صيصختلل هجو الف الإو «دصقلاب لقتسملا ىلع دوصقملا

 : لاقف هماسقأ ركذ ىف ذخأ هفرع املو

 لِ فوطعمك وأ ىَفلُي هيلع 2 لمتدَي اموأ اضْبوأ اًقباطم
 | ١5207 ٠ 5 ةعبرأ هذه

 , ب هلا ان ناسا طارص 1+4 ميقتسملا طارصلا اندها» : ىلاعت هلوقك . قباطملا : لوألا
 . "لك نم لك لدن ىمسملا وهو

 ' لدب لكل ةحلاص ةرابع اهنال « ىلوأ ةقباطملا ركذو : ةيبفاكلا حرش ىف لاق
 ىذ ىلع الإ قدصت ال اهنإف .ىرخألا ةرابعلا فالخب «ىنعملا ىف هنم لدبملا ىواسي
 ةءارقك ىلاعت هللا ءامسأ ىف ةيلدبلا ةحص ىلع عامجولل طورشم ريغ كلذو «ءازجأ
 294 هللا < ديمحلا زيزعلا طارص ىلإ » رماع نباو عفان ريغ

 ج .1()

 . ةحتافلا ةروس نمال 27 نيتيآلا نم (؟١)
 . ىلاعت هللا مسا ىف هعوقول . قباطملا لدب مظانلا هامس امنإو رف
 .ميهاربإ ةروس نم” ١. ةيآلا نم (5)



 دنع ضعبلاو «هفصن لالا تضبق» وحن « لك نم ضعب لدب :ىناثلا

 ء هفصن نود ام ىلع الإ عقي ال ءىشلا ضعب-نأ : ماشهو ىئاسكلا نعو

 .امهدحأ : ىأ «"7(كل) «نيلجرلا ضعب» لاقي نأ عنم كلذلو

 هل اقباطم سيلو «لوألاب هنع ءانغتسالا حص ام وهو .لامتشا لدب : ثلاثلا

 .اضعب الو

 . ةيئزحلاو ةيلكلا ريغب لوألا سبال اما وه : ليقو

 . «هئسح ليز ىنبجعأ» وحن هعوبتم ىف ىنعم ىلع لاد امإ ليقو

 .«هبوث ديز ىنبجعأ» وحن هيف ىنعم مزلتسم وأ

 ش .ريثكلا وه لوألاو

 اذهلو « هجوب هنم لدبملا ركذ هب رعشي ال ثيحب اقلطم نيابم لدب : عبارلا

 .امهركذ ىتأيس نامسق وهو « لبب فوطعملاب ههبش

 : تاهيبنت

 :نيرمأ ةاعارم نم لامتشالا ("”(لدب) ىف دب ال : لوألا

 ديز ىنبجعأ» وحن لعج مث نمو «٠ فذحلا دنع هانعم مهف ناكمإ : امهدحأ

 :رخآلاو « لوألاب هنع ءانغتسالا حصي اال ذإ «لامتشا لدب ال بارضإ لدب «هوخأ

 نإو هنأل «هسرف اديز تجرسأ» وحن عنتما مث نمو «هفذح ريدقت ىلع مالكلا نسح

 . نسحي الو هلثم لمعتسي الف «فذحلا ىف هانعم مهف

 0 يف انج لش ددط واق

 . هنم لدملا ىلع ادئاع

 .ج ءب(١)

 اج ق2 ()

 .(طلغلا) ج ىفو ءاب أ (7)



 ركذ ءهمدع نم رثكأ ههوجو نكل .هطارتشا مدع حيحضلاو :: فنصملا لاق
 ىلع هَّللو 9 : ىلاعت هلوق ضعبلا لدب ىف ريمضلا نع ءانغتسالا ىلع دهاوشلا نم
 0 ظ .204 ًاليبس هيَ عاّطتسا نم تيَبْلا جح سائلا

 <22 دوُدخألا باَحصَأ لقط :ىلاعت هلوسق .لامتشالا لدب ىفو
 ظ | 000000 ,9عراقلا

 .هيفو مهنم : ىأ ريمضلا فذح ىلع ناتيآلا تلوؤتو : تلق

 «؟(مئاقلل) لثمو "”هماقم موقي ام وأ ريمض نم دب ال هنأ ليهستلا رهاظو
 .ريمضلا ماقم موقت ماللاو فلالاف « ؛رانلا « دودخألا باحصأ لتق» ب هماقم

 ربع « لك نم لك لدب ءرانلا» نأ ىلإ :ةوارطلا نبا هعبتو ءارسفلا بهذو
 . رازإلا فيفع» مهلوقك اهيلع المتشم ناك امل رانلا نع دودخألاب

 دودخأ : ىأ . فاضم فذح ىلع نوكي نأ ىلوأالا : ماشه نبا لاقو
 :.بارضإ لدب وه : فورخ نبا لاقو .رانلا

 :ليقو لوألا وه : ليقف ٠ لامتشالا لدب ىف لمتشملا ىف ففلتخا : ثلاثلا
 ٠ 0 .لماعلا : ليقو ىناثلا

 ؟همالك نم موهقملا امف : تلق نإف

 . ثلاثلاو لوألا لوقلا لمتحي (هيلع لمتشي آم وأ)'هلوق : تلق
 .”ليهستلا ىف بهذ لوألا ىلإو ٠

 .نارمع لآ ةروس نم 41/ ةيآلا نم وهو .«سانلا» نم لدب «عاطتسا نم» )١(
 سونايطنأ : مه هباحصاو ءضرالا ىف قشلا : دودخالاو- (دودخالا) نم لدب (رانلا» (؟)

 اقش مهنم لك رفح - نارجن كلم ساون وذ فسويو . سرفلا كلم رصنتخبو ءمورلا كلم
 2 سجلل دودخألا ىف لأو ءرفكي مل نم لك هيف ىقلي نآب رمأو « ران ءالمو اميظع
 .جوربلا ةروس نم 4 ةيآلا نم وهو .دحاو دودخأ ال ديداخأ اهنأل

 . ١9/7 ص ليهستلا ()

 . (متاقلا) ج 3 ىفو - ب (5)

 . ”١ ص زيهستل تلا (6)



 : لاقف «لكلا لدب ىلإ لامتشالا لدبو ضعبلا لدب «ىليهسلا در : عبارلا

 . هيونتو فاضملا فذحتو «صاخلا هب ديرتو ماعلاب ملكتت برعلا

 (”«مث» فيغرلا ضعب تلكأ ديرت امنإ هّثلث فيغرلا تلكأ» : تلق اذإف

 .ضعبلا كلذ تنيب

 كلذ ىلإ ةفاضم ةفص نم ةقيقحلا ىف وه امنإ مسالا نم ردصملا لدبو

 . مسالا

 ئرما لوقك «٠ ضعب نم لك لدب لادبإلا ىف مهضعب داز : سماخلا

 | :(7سيقلا

 00 اوُلَمَحَت موي نيبلا َةادَغ ىّناك

 ."7تيبلا اولوأتو روهمجلا هافنو

 .جا ب )١(

 - ليوطلا نم تيب ردص (؟)

 . لظنح فقان ىحلا تارمس ىَدَل : هماقو
 ةرجش ىهو - ةرمس عمبج - (تارمسلا) دنع ىنعمب (ىدل) قارفلا (نيبلا ةادغ) : ةغللا
 ديبهلا جرختسي ىذلا : لظنحلا فقانو - ءاف مث فاق فلآلا دعيو نونلاب - (فقان) علطلا

 ' .(اولحرت) ىوريوءلظنحلا بح وهو - لاد هرخخآ ىفو ءاي اهدعبو ءابلا رسكو ءاهلا حمتقب -

 . هترارحل هانيع عمدت لظنحلا فقان نال . لظنحلا فقانك ىكبأ ىنإ : ىنعملا

 ةيفرظلا ىلع بوصنم «ةادغ) همسا هب لصتملا ريمضلاو هيبشت فرح نأك (ىناك) : بارعإلا

 فرظ (ىدل) هلعافو ضام لعف (اولمحت) ةيفرظلا ىلع بوصنم (موي) هيلإ فاضم (نيبلا)

 ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ناك ريخخ (فقان) هيلإ فاضم (ىحلا) هيلإ فاضم (تارمس)

 . هيلإ فاضم (لظنح)

 . (نيبلا ةادغ) هلوق نم ضعب نم لك لدب هنإف (اولمحت موي) : هيف دهاشلا

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو . ؟ / 577 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 | .؟ /11/

 عولط نم دتمملا تقولل امسا سيل (مويلا) نأ تيبلا اهب اولوأت ىتلا ليوأتلا هوجو نم (*)

 امثإ) مهلوق ريظن ءرصق وأ لاط اقلطم تقولل مسا هنكلو « سمشلا بورغ ىلإ رجفلا

 (نيبلا ةادغ) نم (موي) لادبإ نوكي اذه ىلعو ء تقولا اذهل نوديري (مويلا اذهل كترخدا

 . لكلا نم لكلا لدب عون نم



 :. هلوقو

 بلس هب طلع دصق نودو بحس دن نها بارضالل ذو

 : ناعون هنأ ركذف نيابملا : ىنعأ « عبازلا مشقلا :ىلإ ةراشإلا

 هعوبتم ركذي ام وهو ٠ اضيأ ءادبلا لدبو « بارضإلا لدب ىمسي : امهدحأ
 نإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع ةلوق هنمو ءامهرد افيغر لئاغنلا طعأ» كلوسقك دضقب
 .اهرشع ىلإ ءاهئلُث اهفصن هل بتك امو ةالصلا ىلصيل لجرلا

 . ءادبلا :لادب -ههيضعب تبثي ملو

 ىلع ىرجي لب هعوبتم دصقي ال ام وهو « طلغلا لدب ىمسي : رخآلاو
 . .دصق ريغ نم ملكتملا ناسل

 الو اهرثنال "”(برعلا) مالك ىف دجوي ال : هريغو دربملا لاق . عونلا اذهو
 ش ش .©9(طالغلا) ظفل ىف عقي امنإو اهمظن

 ىذ لوقك «برعلا رعش ىف دجو هنأ : ديسلا نبا مهنم موق معزو
 :©9ةمرلا

 .ج اب )١(

 :(طلاغلا) | ىفو ج ءدج (0)

 .طيسبلا نم .تيب ردص (7)

 "بنش اهباينأ ىفو تاّنَّللا ىفو 2: همامتو
 ةأرما : لاقي . ةفشلا نطاب ىف ةرمس ىهو - ىمللا نم - ءالعف «ءايملا : ةغللا

 ةرمح - اضيأ - واولا ديدشتو ءاحلا مضفب - ؛ةوحا دوسأ فيثك . ىملأ لظو ءايم
 ىف ةرمس اضيأ - نيعلاو ماللا حتفب , - «سعل» .داوسلا ىلإ برضت نيتفشلا ىف
 عمج - ءاثلا فيفختو ماللا رسكب «تاشللا» ءاسعل ةأرما : لاقي : ةفشلا نطاب

 . نانسألا ىف ةبوذعو درب - نونلاو نيشلا ختفب - «بنش» ةفورعم ىهو ءةشل
 .اهتقدو نائسالا ديدحت وه :لاقي
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 يو ديرو ومع

 0 سعل ةوح اهيتفش ىف ءاي

 هبيوشي داوس : ُسَعّللاو «داوسلا ٌةوحلا نال ءطلغ لدب «سعل» : لاق
 ."” هليوأت ناكمإل « هركذ اميف هل ةجح الو «نيرخآ نيتيب ركذو ءةرمح

 ؟(بلس هي) هلوق ىنعم ام : تلق نإف

 .ىناثلل هتبثأو لوألا نع مكحلا بلس طلغلا لدب نأ : ىنعي : تلق

 .نيعونلا ىف لدبلا دصق نم دب الو (دصق نودو) لاق فيك : تلق نإف

 ؟ طلغلا لدبو بارضإلا لدب : ىنعأ

 . "(ىناثلا ال لوألا دصقب) طلغلا لدب ىف دصقلا ىفن ىنعي امنإ : تلق

 : هيبنت
 نأ. تمهوت اذإ «ةأرما لجرب تررم» وحن نايسنلا لدب : روفصع نبا داز

 .ةأرما هنأ تركذت مث لجر هب رورمملا

 الو .برقأ بارضإلا لدب ىف هجاردإو « طلغلا لدب ىف حراشلا هجردأ دقو

 : هلوق ىف اهلثم لدبلا ماسقأ ركذ

 راج «اهيتفش ىف» ءايل ىه : ىأ .ةمضلاب عوفرم فوذحم ادتبمل ربخ «ءايل» : بارعإلا -
 ىف» «ةوح» نم طلغ لدب6"سعل» رخؤم أدتبم «ةوح» مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو
 عوفرم رخؤم أدتبم « بنش» هيلع فطع «اهباينأ ىفو» مدقم ربخ رورجمو راج «تاثللا
 . ةرهاظلا ةمضلاب

 هيوشت داوس سعللاو داوسلا ةوحلا نأل . «ةوح» نم طلغ لدب هنإف «سعل» : هيف دهاشلا

 ١ .٠ .ةرمج-

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو . 7 / 478 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
7/05 . 

 لك : ليق. دقو ءاذه . ءاسعل ةوح : ىأ .ةوحلا هب تفصو ردصم (سعل) : لاقي نأك )١(

 هيف دهاش الف . لك نم لك لدب سعلف هيلعو ؛داوس ىلإ برضت ةرمح سعللاو ةوحلا نم
 . ” / 98 نابص ه

 . (لوألا ال ىناثلا دصقي) ب ىفو - لوألا دصق ىفن : ىأ - ج 1 (0)
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 ىَتُم ات دُحو ُهقَح هلرعاو ايلا هلبقو ادلاخ رى ١ موهم و
 لدب هقح هفرعاو ٠ ضعب لدب . اديلا هلبقو ؛« لك لدب : ادلاخ هرزف

 ردق نإ طلغ لدبو «لوألا دصق ردق نإ بارضإ لدب .قدم البن لخخو .ءلامتشا
 .هدصق مدع

 . بارعألا ىف هعوبتم قفاوي هنأ ءاعبات لدبلا نوك نم مهف دق: : تلق نإف
 ؟اهدادضأو دارفإلاو.ريكذتلاو فيرعتلا ىف هلاح امف

 ةفرعملا لدبت لب ءامهيف هعوبتمل هتقفاوم مزلي الف ريكنتلاو فيرعتلا امأ :
 . رج نم ةءارق ىف - ."”4 هللا (2) ديمحلا زيزعْلا طازرص لإ ظ وحن قرا نم

 004 نانو قيادح 47) ازاقم نقلل نط وحن « ةركنلا نم ةركتلاو

 طارص 422) ميقتسم طارص ىلإ ىدهتل كو إ) ةركنلا نم ةفرعلاو
 ٠ . "74 هللا

 04 ةبذاك يمان (22 ةيصانلاب اعقستل > وحن ةفرعملا نم نركلاب

 اوطرتشاو «ةفوصوم .نوكت نأ ةركنلا نم ةركنلا لادبإ ىف نويفوكلا طرتش
 لقن كلذك ءةفوصوم اهنوكو ٠١ ظفللا داحتا : نيطرسش ةفرعملا نم ةركنلا اد

 . فنصملا

  ,ةفوكلا ةاحن نع ال دادغب ةاحن نع نيطرشلا نم لوآلا ط طارتشا هريغ لقنو
 نم ةفئاط ىناثلا» طارتشا ىلع مهقفاوو ةطارتشا مدع ىلع لدي ةفوكلا لهأ مالكو

 .ميهاربإ ةروس نم 7٠١ ةيآلا نم وهو . «زيزعلا» نم لدب هللاف )١(
 .انبلا ةروس نم 777١ ةيآلا نم وهو .«اراغم» نم لدب «قئادح# (1)
 ها“ . ه7 ةيآلا نم وهو .ةركن وهو لوألا نم لدبأ دقو ةفاضإلاب ةفرعم ىناثلا طارصلاف (؟)

 .ىروشلا ةروس نم
 ةروس نم ١7:16 ةيآلا نم ىهو .ةفرعم ىهو ىلوألا نم تلدنأ دقو ةركذ ةيناثلا ةيصانف (4)

 ْ ش ش .قلعلا



 نم ةفرعملا لدب ىف ظفللا داحتا ""(طارتشا اضيأ نييفوكلا نع ىكحو «نيرخأتملا

 . ةركنلا

 .هب عامسلا دورول 3 كلذ نم“ (ءىش) طرتشي ال هنأ حيحصلاو

 ظفل نم تسيلو 3 ةفرعملا نم ةركنلا لادبإ عمس دقو :فاشترالا ىف لاق

 .نييرصبلا بهذم وهو «ةفوصوم الو لوألا

 مل ام اهيف هعوبتم قفاو لك لدب ناك نإف . امهدادضأو دارفإلاو ريكذتلا امأو

 : ؟9وحن ليصفتلا

 تَلَسَف نامزلا اهيف ىمر لجرو ةحيحص لجر نيلجر ىذَك تنكو

 .ركذ اميف هتقفاوم مزلي مل لدبلا عاونأ نم هريغ ناك نإو

 : هلوق
 هم يو ع

 الج ةطاحإامالإ هلدبت 2 ال رهاظلا رضاحلا ريمض نمو

 .ج أآ(١)

 .ج لأ(

 . - ليوطلا نم وهو - ةزع ريثك : هلئاق (")

 هيلجر ىدحإ لشت نأ ىنمتف ءاهدنع ةماقإلا ىلع هصرحو بحي نمب هفلك فصو : ىنعملا

 .اهنع لحري ال ىتح اهدنع وهو

 رورجمو راج «ىذك» همسا ءاتلاو صقان ضام لعف ناكو ةفطاع واولا «تنكو» : بارعإلا

 اهتفص«ةحيحص» نيلجر نم لدب - رجاب - «لجر» .هيلإ فاضم «نيلجر» ناك ربخ

 ىلع نيغضوملا ىف «الجر» بصن روجيو - ىلوألا لجر ىلع فطع - رجلاب - «لجرو»
 لعف «ىمر» . لجر امهادحإ : ىأ .ادتبملا فذح ىلع امهعفر روجيو .ىنعأ رامضإ

 ىمر : هريدقت ء فوذحم ىمر لوعفمو « ىمر لعاف «نامزلا» ىمرب قلعتم «اهيف» ضام
 .ىمر ىلع فطع «تلشف» ءاد نامزلا اهيف

 .ةركن اضيأ وهو «نيلجر» نم اهلدبأ ةركن «لجر» نإف «ةحيحص لجر» : هيف دهاشلا

 .7 / 58 شيعي نبا هركذو ١ / 778 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . ةنازخلا ىف 717/7 مقر دهاشلاو ء '” / 44 ىنغملا ىف ماشه نباو 5١6 / ١ هيوبيسو

 004 جرا



 ًالامتسا كجاهتنا كتأك ١> آلامتشا وأ اضعب ىضتقا وأ

 ىلع رمضملا نم رهاظلا لادبإو ''”(رهاظلا) نم رهاظلا لادبإ زوجي هنأ ملعا

 هتبرض» وحن اقلطم رهاظلا هنم لدبأ بئاغل ناك نإ رييمضلا نأ وهو «ليصفت

 ْ .2اديز

 9 وحن ضعبلا لدب هئم لدبأ رضاحل ناك نإو.

 . .مسانملا ةنثش ىلجرف ىلجر 2 مهاقألاو نجسلاب ىَندَعْوأ
 ٠ 1 . '.هجوألا لحأ ىف

 ش ْ .(يضلل) | ىفو جاء ب )١(

 نب جاجخلا اجه دق ناكو . لعقلا ةئزب - خرفلا نب - ريغصتلا ةئزب - ليدعلا وه : هلئاق (")

 رصيق ىلإ جاجحلا لسرأ مث هامش رصيقلاب دجنتساو مورلا. ىلإ برهو « ىفقثلا فسوي

 ها - زجرلا نم وهو - هيدي نيب لثم ملف ءهلسري مل نإ هددهتي

 ةئشحخ ةظيلغ «ةنئئش» ديقلا وهو - مهنا مج ا مهادألا» ىندننهت «ىندعوأ» : ةغللا

 ىف هلمعتنماف ءريعبلا ففخ فرط هلصأو . سلجم ةئزب - مسم عمصج - «مسانملا»

 .هوركملا لامتحا ىلع ربصلاو ةدالجلاب هسفن.فصي نأ ديري هنأل كلذ نسح انمثإو .ناسنإلا

 هب لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو هيف رمتسم هلعافو ضام لعف «يندعوا» : بارعإلا

 لدب «ىلجر» .نجسلا ىلع فوطعم «مهادالاو» دعوأب قلعستم رورجنمو رانج «نجسلاب»
 «مسانملا» هرب «ةنثشا ادتبم «ىلجرف» هيلإ فاضم ءايلاو ىندعوأ ىف ملكتملا ءاي نم ضعب

 : هيلإ فاضم
 نم ضعب لدب «ىلجر# وهو رهاظلا مسالا لدبأ ثيح «ىلجر .. ئتدعوا» : هيف دهاشلا

 .دعوأل الوعفم ةعقاولا ملكتملا ءاي وهو - رضاخلا ريمض نم لك

 .*؟ / 1417 ليقع نباو ءا / 479 ىنومشالا : ةيفلألا حارش' نم هركذ : هعضاوم

 00 0 لصفملا حرش ىف شيعي نبا هركذو . مظانلا نباو نك ,ص ىدوكملاو

 754 مقرا دهاشلاو . 4017 ص روذشلا ىف ماشه نباو ؟ / 917 عمهلا ىف ىطويسلاو

 , ةنازخلا ىف



 "'وحن لامتشالا لدبو

 اًعاضم ىمّلح ىتتيقلأ امو 0000.00...

 . "”«آلامتسا كجاهتبا» : هلوق هلثمو

 .ال وأ . ديكوتلاك ةطاحإلا ىنعم ديفي نأ امإف « لكلا لدب امأو

 رت ؟مكريبكو مكريغص متئج» وحن زاج ةطاحإلا ىنعم دافأ نإفا

 04 اًنرخآو انلوأل اديع اَنَ

 )١( رفاولا نم وهو - ىلهاج رعاش ىدابعلا ديز نب ىدع وه : هلئاق -.

 .اًعاطي نل كرمأ ْنِإ ىنيرَذ : هردص

 . ىنتدجو «ىنتيفلأ» عدي ىنعمب رذي نم رمأ - ةأرما بطاخي - ىنيعد «ىنيرذ» : ةغللا
 كرمأ عيطأ ال ىنإف كلذع نم ىنيرذ :لوقيف هلام فالتإ ىلع هتلذاع بطاخي : ىنعملا
 . عيضأ الو دمحلا باستكا ىف هفالتإب ىننرمأي لقعلاو زيبمتلا ةحصو ملحلاف

 ةياقولل نونلاو هل عاف ةبطاخملا ءايو نونلا فذح ىلع ىنبم رمأ لعف «ىنيرذ» : بارعإلا

 ةيفان «نل» هيلإ فاضم فاكلاو نإ مسا «كرمأ» بصنو ديكوت فرح «نإ» هب لوعفم ءايلاو
 فلألاو هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو لوهجملل ىنبم عراضم لعف «اعاطي» ةبصان

 اهل لحم ال اهربخو اهمساو نإ ةلمجو ءنإ ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو « قالطإلل
 هلعاف ةبطاخملا ءاتو ضام لعف «ىنتيفلأ» ةيفان امو ةفطاع واولا «أامو» ليلعتلل ةفناتسم

 ءايلاو - ىنتيفلأ ىف ملكتملا ءاي نم لامتشا لدب «ىملح» لوألا هلوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو

 . ىفلأل ناث لوعفم «اعاضم» هيلإ فاضم

 نم - لامتشا لدب «ىملح» وهو رهاظلا مسالا لدبأ ثيح «ىملح ىنتيفلأ» : هيف دهاشلا

 .«ىنتيفلأ» ىف ملكتملا ءاي وهو رضاحلا ريمض

 « 5 ١85/ ليقع نباو . 7 / 74 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 ىف ىطويسلاو .ء ” / 56 شيعي نباو . ١ / 7/4 هيوبيسسم هركذو - ١74 ص ىدوكملاو

 . 1017 ص روذشلا ىف ماشه نباو «ةنازخلا ىف "54 مقر دهاشلاو .« 7 / ١717 عمهلا

 وأ كيلإ بولقلا تلمأ : ىأ . ةروريصلل وأ ناتدئاز ءاتلاو نيسلا - الامتسا كحرف : ىأ (0)

 .نأ ربخ الامتساو . كنأ ىف ريمضلا نم لدب كجاهتباو . كيلإ ةلئام اهتريص

 نم لك لدب انرخآو انلوأف . عمجلا ةدارإو نيفرطلاب ريبسعتلا برعلا ةداع نأل انعيمجل : ىأ م

 .ةدئاملا ةروس نم ١١4 ةيآلا نم وهو :ماللاب رورجملا (ان) ريمضلا



 2 بهاذمف الإو

 . "نييرصبلا روهمج لوق وهو ع .عتملا : اهدحأ

 ىبأ ىلإ ىئاسكلا عمسو ء«نييفوكلاو شفخألا لوق وهو ءزاوجلا : ىناثلاو
 :©20لاقو هللا دبع

 هي 6
 هيدي ثم اعمل مة ءاوظ همام ا. ةلضنم لك انيك شيرُت مكب

 لوق وهو هدير الإ مكتبرض اما وحن ءانثتس الا ىف روجي هنأ : : ثلاثلاو

 .(9 برطق

 .ةطاحإلا ىنعم هيف نكي مل نإف : ىأ . الإو )١(

 .حوضولا ةياغ ىف رضاحلا ريمض 3إ «ةدئافلا مدعل (1)
 .-طيسبلا نم وهو - هلئاق ىلع فقآ مل : هلئاق (7)

 .ًاليلض ناك نَم ىدهلا جهن مأو : همامتو
 دتشا اذإ :رمالا لضعأ نم لعاف مس ١ - داضلا رسكب - «ةلضعمل انيقو ىلا ةانيفك» : ةغللا

 ماللا ديدشتو داضلا رسكب - ؟اليلضا هقيرط «ىدهلا جهن» دضق ؟مأ» هنم جرخملا بعصو

  لالضلا ديدشلا - ةروسكم

 ةرورجملا نييطاخملا فاك نم لدب «شيرق# انيفكب قلعتم رورجمو راج ؟مكبف : بارعإلا

 بئان هريغو هسفن نع ملكتلا ري ريمضو :لوهجملل ىنبم ضام لغف «اتيقك» ءابلاب الحم

 . واولا «ماود هيلإ فاضم «ةلضعم# ىفكل ناث لوعفم « لك» لوألا لوعفملا وهو ءلعاف

 : لوصوم مسا «نم» هيلإ فاضم «ىدهلا» مأل هب لوعفم ؟جهن» ضام لعف مأو ةفطاع

 رتتسم ريمض همساو صقان ضام لعف «ناك» . عفر لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم مأ لعاف
 ةلص اهل لحم ال هربصخخو همساو ناك ةلمجو .ناك ربخ «اليلض#» ؟نم2ىلإ دوعي هيف

 ْ .لوصوم لا

 وهو رضاحلا ريمض نم «شيرق» وهو رهاظلا مسالا لدبأ ثيح ةنشيرق مكب : هيف دهاشلا |
 ىلع لدبلا لدب نأ ريغ نم - لك نم لك لدب - ءاببلاب الحم رورسجلل نييطاخملا ريم
 . ةطاحإلا
 . . 408 ص بعذلا روذش ىف ماشه نبا هركذ : هعضاوم

 ال هنأ ىل رهظيو ءضعب لدب لب نيبطاخلل ريم نم لك لدب سيل ديو نآب : رظن هيفو (4)
 . ” / 99 نابص ه ءهنم ىتثتسملا نم لك لدب ىتثتسملا هيف نوكي لاثم دجوي



 ىف هيف فالخلا مدقتو - «كايإ كتيأر» وحنف رمضملا نم رمضملا لادبإ امأو

 .ديكوتلا باب
 . «هايإ اديز تيأر» وحنف رهاظلا نم رمضملا لادبإ امأو

 . "'"ابارضإ دفي مل نإ (ديكوت لعج كلذ

 لمعتسي مل «هايإ اديز تيأرا» وحن نأ ىدنع حيحصلاو : هحرش ىف لاقو

 .اديكوت ناكل لمعتسا ولو ل همظنو هرثن برعلا مالك ىف

 ىايإ ديرت ءديز دصق ىايإو كايإ وحن ىلإ ابارضإ دفي مل ام هلوقب راشأو
 ش . .لدب هنإف

 ىلع مأ ديعسأ اذ نمك ازمه دره شام

 .هلثم دقو «ةزمهلاب هنارتقا نم دب ال ماهفتسالا مسا نم لدبملا نأ :

 هيمثت ٠

 نإو ًاليل نإ مقت ىتم» وحن نإب نرقي هنإف طرشلا مسا لدب ةلأسملا هذه ٌريظن
 .2«تمق راهن

 : هلوق
 هما ا . مهد ه0 < ه0 . مم اعداد ع
 نعي انب نعتسي انيلإ لصي 0 نمك لعفلا نم لعفلا لدبيو

 :"”هنمو « قافتاب : طيسبلا ىف لاق «لك لدب لعفلا نم لعفلا لادبإ روجي

 )١( ص ليهستلا "١9,7 .

 )١( ليوطلا نم وهو - ىفعجلا رحلا نب هللا ديبع : هلئاق -.

 اجبت (رانو الزج اًبطح جن : همامتو .

 اظيلغ : ىأ الزج ابطح» .مهاتأ . اماملإ موقلاب لجرلا ملأ : لاقي «مملت» : ةغللا

 دعب ىلع فويشلا اهيلإ رظنيف ءمهران ىوقتل لزجلا بطحلا نودقوي مهنا : ىنعملا
 .اهنودصقيو

 فرح فذحب موزجم تأت «انتأت» انتأت هيف لماعلا طرشلل نامز فرظ «ىتم» : بارعإلا

 انتأت نم لدب عراضم لعف «مملت» رتتسم ريمض لعافلاو لوعفم:انو طرشلا لعف وهو ةلعلا

 مم ٠١47



 0 انرايد ىف ان مَِلُم انتأت ىّتم
 انيلإ لصي نم» و 2” فاضي <22 امانأ قي » وحن لامتشالا لدبو

 .افالخ هيف طيسبلا نف ىكحو «نعي انب نعتسي

 هيوبسيس هزوج : : طيسسبلا ىف لاقف طلغلا لدب امأو ٠ ٠ نفعب لدب لدبي الو

 ."”هيضتقي سايقلاو ٠ نييوحنلا نم ةعامجو

 حراشلا هلثمو «ةلمجلا نم لدبت دق ةلمجلا نأ نييوحنلا نم ريثك ركذ : لوألا
 22: ©هلوقب

 «دجت» هيلإ فاضم انو رورنجمو زاج «انرايد ىفقا " لغفلاب قلغتم «انب# تتسم ريمض هلعافو
 ىلع فوطعم «ارانو» ةفص «الزجج» لوعفم «ايطحق ريمض لعاسفلاو موزجسم: طرشلا باوج
 . قالطإلل فلآلاو راثلا ريمسض هلعافو ضام لعف «اججأت» بطح

 . «انتأت لعفلا نم لدب « لعفلاف ؟مملق انتأن» : هيف دهانشلا

 عمملاو ١ ٠ ص ئطويسلاو . 774 ص ىدوكملا : هيف تم نه ءركذ : هعضاوم:
 .؟ 1/4 ىنومشالاو ١ / 447 هيوبيسو ءال /4

 .ناقرفلا ةروس نم 596 54 ةيآلا نم )١(

 .(كمركأ هسكت اديز :معطت نإ) وحنب ىبظاشلا هلثمو (1)

 - ليوطلا نم وهو -هلئاق مسا ىلع فقأ مل : هلئاق (؟)

 املس رهجلاو سلا ىف نُكف الإو : همامتو
 «هل١ هيف رخسم ريمض لعافلاو ٠ ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «لوقأ» : بارعإلا
 لوقلا لوقم ةلمجلاو «هيف رتتسم ريمض لعافلاو ءرمأ لعف «لخرألا هب قلعتم رورجمو راج

 «لحرت مل نإو : ىأ «الإو» «لحرا» هلوق نم الدب تعقو نونلاب ةدكؤم ةلمج «نميقت الد
 ريمض اهمساو بأ لعبف ةنكا طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا «نكف# طرنشلا لعف ىهو
 يع هنأ ىلع برصنم «املسم# هيلع فطع «رهسجلاو# رورجسو راج «ربملا ىف# رتتسم
 1 1 .ناكل

 . «لحرا» ىهو ىرخأ ةلمج نع لدب ةلمج هنإف «نميقت ال» : هيف دهاشلا
 .مظانلا نباو ء 5 / 4 .ىنومشألا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم



 0 اندنع ْنَميِقُت ال لَحَْرا هل لوقأ

 004 وق يح ورا لف نراقب ع دا

 .294 َنينبو ماعنأب مكدَمَأ ©22 نومّعت امب مكدمَأ » : ىلاعت هلوقبو

 مكلأسي ال نم اوعبتا 2:2 َنيلسرملا اوعبْا موق اي لاَق » : ٠ لجو زم لوغو

 7 نودتهم مهو ارجأ
 .ةجح هب موقي ال هب لدتسا امو : فاشترالا ىفو

 ءدرفملا نم ةلمجلا لدبت نأ فنصملاو ىرشخمزلاو ىنج نبا راجأ : ىناثلا

 «”«وه نم وبأ (ديز تفرع» كلذ نم فنصملا لعجو

 رحّسلا نواف مكلتم رَشَب الإ اذه له : ىلاعت هلوق ىرشخمزلا لعجو 0
 . ىوجنلا نم الدب. 04 نورصبت متنأو

 .©2هلوق ىف ىرخأو ةجاح نم الدب «نايقتلي فيك» : ىنج نبا لعجو

 .نونمؤملا ةروس نم 87 ٠ م١ ةيآلا نم )١(

 .ءارعشلا ةروس نم "٠17 ءا177 ةيآلا نم )1١(

 | .سي ةروس نم 7١ ةيآلا نم (*”)

 ال «لامتشا لدب «اديز» نم لدب ةلمجلاو« ربخ «وه» و هيلإ فاضم «نم» و ادتبم «وبأ» (:)

 .دحاو لوعفم ىلإ ىدعتي امنإ فرع نأل ءناث لوعفم

 .ءاومَلَظ نيذلا ىوجّتلا اورسآو» هلبقو (0)

 : ليقو . هلئاق ىلإ هازع ادحأرأ ملو ءهريغو حتفلا وبأ هب جتحا : ىنيعلا لاق : هلئاق (1)

 لابلا تتشم بلقلا عزوم هنأو « اهنيب ام دعابتو هتاجاح قرفت نم وكشي . قدررفلا هلئاق

 ش - ليوطلا نم وهو -

 اهيلع تمدقت ةجاح نم لاح فوذحمب قلعتم «ةنيدملاب» وكشأب قلعتم «هللا ىلإ» : بارعإلا

 ىلع فوطعم «ىرخأ» .رورجملاو راجلا ىلع فوطعم «ماشلابو» وكشأ لوعفم «ةجاح»

 اهلماعو اهبحاص ىلع تمدقت لاح . ماهفتسا مسا «فيك» وكشال نالومعم امهو ٠ ةجاح

 ةجاح نم لامتشا لدب ةلمجلاو «لعاف فلألاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف «نايقتلي»

 . ىرخأو



 ؟نايقتلي فيك ىرخأ ماشلابو 2 ةجاح ةنيدلفب وكشأ هللا ىلإ
 1 قي 5

 .امهئاقتلا رذعت نيتجاحلا نيتاه وكشأ.: لاق هنأك

 - «ىرخخأ» و «ةجاح» وهو درفم نم ةلمجلا هذه لدبأ ثيح ؟ «نايقتلي فيك» : هيف دهاشلا
 ' ش .لك لدب

 " 7١5/ ماشه نباو ء'” / 55٠ ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 هركذو ع5 / ١09/5 / 2١ 7١ ىنغملا ىف اضيأ ماشه نبا هركذو ٠١١.. نص ىطويسلاو
 . 7 / ١718 عمهلا ىف اضيأ ىطويسلا



 عادتلا

 . اهمضو « نونلا رسك : ناتغل هيف

 .ءاعدلا : ةغل هانعمو

 ءايهو « ايأو « ىأو ءاي : ىهو .ةصوصخم فورحب ءاعد : احالطصاو

 .ةبدتلا ىف اوو « ةزمهلاو

 .- دملاب - ىآو « 1 : نويفوكلا دازو

 اهاوس ام نأو٠ ىغصملا بيرقلل ةزمهلا نأ برعلا نع ةياور هيوبيس ربخأو
 .امكح وأ ةفاسم ديعبلل

 . |: لاقف مظانلا دمتعا هيوبيس بهذم ىلعو

 ايه مث ايأ اذك آو ئأو اي ءاّتلاك وأ ءاتلا ىتاتمللو

 ْ .. ىنادلل زمهلاو
 ٠ ىهاسلاك امكح ديعبلا وه : ىئانلاكو « ةفاسم ديعبلا وه : ىئانلاف

 مل اهيلئاق نأل «٠ بهاذملا رئاس ركذ ىلإ ةجاح الو « بيرقلا وه : ىنادلاو

 .فنصملا لاق اذك .ىأرلاب ضراعت ال ةياورلا و. ىأرلا ىلع الإ اودمتعي

 .ابدن نملاوو : هلوقو

 مهضعب زاجأو «روهمجلاو هيوييس بهذم اذهو «ةبدنلاب ةصتخم : ىنعي
 .اليلق ةبدنلا ريغ ىف اهلامعتسا

 ("سيللا نمآ طرشب ةبدنلا ىف لمعتست دق «اي» نأ : ىنعي (اَي وأ) : هلوقو

 . ©9«او» تنيعت هريغب بودنملا سابتلا فيخ نإف

 : هلوق سبللا نمأ لاثم )١(

 ًارمع اي هللا رماب هيف َتَمُقو هَل تربطصاف اًميظع ارمأ َتْلمُح
 رخآ قحلت اهنال فلألا ليلدلا سيلو «بودنم هنأ ىلع ليلد رمع توم دعب كلذ رودصف
 ش .نابص ” ”*٠١/ ه .هنم بجعتملاو ثاغتسملا

 )١( ديز او ديز همسا نم كترضحبو تيملا ديز ةبدن دصق دنع لوقتف . سبللا فوخ لثم -

 ه .ءادنلا تدصق كنأ عماسلا مهف ىلإ ردابتل ءايب تينأ ول ذإ - واولاب ١١7/ 7.نابص

٠١-6١ 



 :لاق كلذلو

 0 2 00001 ا

 بنتجا سبللا ىدل او ريغو

 : تاهيبنت
 عنم ىلعو « اديكوت زوجي ديعبلل امب بيرقلا ءادن نأ ىلع اوعمجأ : لوألا

 1 0 .سكعلا

 ةلمتحم لاعفأ ءامسأ تاودالا هذه نأ ىلإ ةاحنلا ضعب ٠ بهذ 0

 نبا هعبتو «ايأ» ةزمه نم لدب ' «ايه) اه نأ ىلإ ””تيكسلا نبا بهذ : ثلاثلا

 . "”باشخلا

 نويفوكلا الإ - دملاب - ىآو . 1 ركذي مل : ليهستل حرش يف لاق“: عبارلا
 .. ةلوبقم لدعلا ةياورو ٠ مهتيبر عب نوقثي نيللا برعلا نع امهدور

 روفصع نبا اهلعجو « رسيبكلا ىف 0) ىكح شفخالا نأ هزيخب ركذو : تلق تلق

 .. ةزمهلاك بيرقللا

 : هلوقو
 هده يرسا كح سلا م ةرولرو

 املعاف ىرعي.دق اثاغتسم اج امو ٍمْضَمو بودنم ريغو

 :”:نامسق ىدانملا'

 ذحخأو ةغللاو نآرقلا ملعو نييفوكلا وحنب املاع ناك تيكسلا نب قاحسسإ نب. بوقعي وه )١(
 وحنلا ىف ةريثك فيناصت هلو «ىنابيشلا ورمع ىبأو ءارفلاك نييفوكلاو نييرصبلا نع

 .نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس بجر نم نولخن سمخل نينثالا موي تامو ءرعشلا ىناعمو
 :ىطفقلا لاق .ىوحنلا دمحم وبأ باشخلا نب رصن نب هللا دبع نب دمحأ نب هللا دبع وه (1)

 ةفرعم هل تناكو «ىسرافلا ةجرد ىف ناك هنإ : لاقي ىتح وحنلاب هنامز لهأ ملعأ ناك
 لمجلا حرش فنص دقف«ةريثك فيناصت هلو . ةفسلفلاو قطنملاو ةغللاو ريسفتلاو ثيدحلاب

 مل نكلو ىنج نبال عمللا حرشو ؛لمجلا حرش ىف ذاشباب نبا ىلع درلاو ءىناجرجلل
 .ةئامسمخو نيتسو عبس ةئنس ناضمر ثلاث ةعمجلا ةيشع ىفوت ٠ كلذ ريغو « متي



 «هاديزاو» وحن بودنملا وهو ءهعم ءادتلا فرح فذح عنتمي : لوألاف

 .«ديزلاي» وحن ثاغتسملاو « «كايإ ايو تنأ اي) وحن رمضملاو

 ؟ ةثالثلا هذه عم فذحلا ""(عنم) ببس ام : تلق نإف

 فذحلاو «٠ توصلا دم امهيف بولطملا نآلف «ثاغتسملاو بودنملا امأ : تلق

 .ءادنلا ىلع ةلالدلا هب توفت هعم فذحلا نآلف رمضملا امأو . هيفاني

 هسنت ٠

 . ليصفت هيفو ءرمضملا ءاذن زاوج همالك نم مهف

 («وهاي» الو « انأاي ١ : لاقي ال ء زجي مل بئاغ وأ ملكتمل ناك نإف

 . ىهتنا .عنملا حيحصلاو :فاشترالا ىف لاق .فالخ هيفف بطاخمل (29(ناك نإو)

 ©«َكئيَفَك دق كايإ اي) هلوقك بصنلا ةغيصب رمضملا ءادن هرهاظ ام عمس دقو

 :“ هلوقك عفرلا ةغيصيو « سايقلا وهو

.1( 

 .ج ل( ٠ ٠

 ىهتنا املف « بطخف بالا ماقف ٠ ةيواعم ىلع هنبا عم دفو ىعوبريلا صوحألا نإ : ليق ()
 .لوقلا نع كتينغأ دق : ىأ .كلذ بألا هل لاقف « بطخيل نبالا ماق

 . عقاو نب رم ىف ةراد نب ملاسل هنأ بوصو« ىنيعلا هلاق «ىعوبريلا صوحالا وه : هلئاق (5)
 .- رجارلا نم وهو - اًنعج ماع َتْقَّلَط ىذلا تنأ : همامتو

 ىذلا تقولا ىف : ىأ 'اتعج ماع» كلئالح تقراف «تقلط» نطبلا خفتنملا ' رجبألا» : ةغللا

 . ةعاجملا هيف تعقو

 كتاجوز تقراف ىذلا تنأ : لوقيو ءاهميظع نباو نطبلا ميظع هنأب بطاخملا مذي : ىنعملا

 . نهقزر بلحل ىعسلا تيبأو «كنطب هب ًالمتو كقمر هب دست ام دجت مل نيح
 ناكو - هيلإ فاضم ؛رجبأ» ةفص «نبا» مضلا ىلع ىدانم «رجبأ» ءادنلل «اي) : بارعإلا

 ىنبم ىدانم «اتنأ) ءادنلل «اي» ةرورضلل فرص هنكلو .لعفلا نزول ةحتفلاب رجلا رجبأ قح

 .قالطإلل فلالاو «ىلصألا ءانبلا ةكرح هنم عنم ردقم مض ىلع



 ان اي ِرَجْبأ نبا ٌرجبأ ايا.
 . ضعب نع رئامضلا ضعب ةباين نم وهو
 لدي ردقمب بوصنم «كايإ» و هيبنتلل «اي» نأ ىلع «كايإ اي» مهضعب لوأتو

 . .هدعب رهاظلا هيلع

 وأ ناث ادتبم ىناثلا «تنأ»و « أدتبم «تنأ» و هيبنتلل «اي»نأ. ىلع «تنأ ايدو

 .لوصوملا ربخلاو 6 لدب وأ ل لصف وأ 3 ديكوت

 نأ الإ - لوألا مسقلا ادع ام وهو - ءادنلا فذح هيف زوجي : ىناثلا مسقلاو

 .رثكي ام هنمو .هعم فذحلا لقي ام هنم

 : هلوقب لقياام ىلع هبن دقو

 ةلذاع رصناف ُهَْنمَي نمو لق هل رامثُاو سنجلا مسا ىف كاذو

 ىبوُت» : :هلوق سنجلا مسا'نم هفذح نمو ٠ .فرحلا نم هيّرعت ىلإ ةراشإلا
 ظ . 37 رجح

 ناو ا ىف طاف هع تاجا

 1 .ةرورض

 .درطم سايق نييفوكلا دنع وهو

 . عفرلا عضوم ىف ىذلا ريمضلا ىدان ثنيح ءاتنأ اي١ : هيف دهاشلا --

 ."” / 5< ماشه نباو ؟ / 45“ ىنومشالا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 . ةنازخلا ىف ٠١6 دهاشلاو « ١75 / ١ عمهلا ىف ىطويسلاو « ١ / 7١ا/ شيعي نبا هركذو

 هعضو نيح هبوثب رجلا رف نيح مالسلا هيلع ىسوم نع ةياكح.مالسلاو ةالصلا هيلع هلاق )١(
 .اماخر ناكو لستغيل هيلع



 :©0هلوق ةراشإلا مسا نم هفذح نمو

 مارغو ةعول اذه كلثمب 00.0...

 . تايبأ هنم عمسو

 :©9هلوق ىف بيطلا ابأ اونح كلذلو « زوجي ال هنأ : نييرصبلا بهذمو

 اسير تجف ال تب له
 )١( ليوطلا نم وهو -ةبقع نب ناليغ - ةمرلا وذ وه : هلئاق -.

 ىبحاص لاق اهل ىنيع َتَلَمَه اذإ : هردصو .

 «مارغ» بحلا ملآ نم بلقلا ةقرح : ةعوللا «ةعول» اهعمد لاس «نيعلا تلمه» : ةغللا

 .ةيغر ةدش

 بحلا ديدش كنإ اذه اي هبحاص هل لاق ةبوبحملا ركذت دنع هعمد لاسو ىكب املك : ىنعملا

 ش .هتعول نم ففخي ائيش هل لمعي نأ عيطتسي ال وهو اهب مارغلاو اهل

 قلعتم ؛اهل» هلعاف «ىنيع» ثينأتلل ءاتلاو طرشلا لعف «تلمه» ةيطرش ةاذإ» : بارعإلا

 «ىبحاص» طرشلا باوج ضام لعف «لاق» ةبوبحملا لجأل : ىأ .ليلعتلل ماللاو « تلمهب

 ىدانم ةراشإ مسا اذ هيبنتلل اه «اذه» .مدقم ريحت رورجمو راج «كلثمب» ءايلل فاضم هلعاف

 لوقلا لوقم بصن لحم ىف ةلمجلاو ءرخؤم ادتبم «ةعول» ءادنلا فرح فذح ىلع
 .ةعول ىلع فطع «مارغو»

 ءادنلا فرح هنم فذح ثيح «اذه» : هيف دهاشلا .

 ماشه نباو ؛ 7/447 ىنومشالا : ةيفلال حارش نم هركذ : هعضاوم 751 / ”7 2

 ص ىدوكملاو ١75. عمهلا ىف ىطويسلا هركذو 5,١ / ١ .

 . - لماكلا نم وهو -ىبنتملا - نيسحلا نب دمحا - بيطلا وبأ وه : هلئاق (1)

 .اسيسن تيفش امو تتقن تينا مث : هماتو

 - نيسلا رسكو ءارلا حتفب - «اسيسرلا هراثأ اذإ هجاه نم «تجهف» ترهظ «تزرب» : ةغللا

 -  .سفنلا ةيقب - نيسلا رسكو نونلا حتفب - «اسيسن» مهلا وأ ىمحلا سم وهو

 ضام لعف «تزرب» هذه اي : ريدقتلاو « ءادنلا فرح هنم فذح ىدانم «ىذه» : بارعإلا

 ءاتلاو ضام لعف جاهو ةفطاع ءافلا «تجهف#» تزربي قلعتم رورجمو راج «انل» لعاف ءاتلاو

 - .حضاو ىقابلا بارعإو - هلوعفم «اسيسر» ؟تزرب» ىلع فطع ةلمجلاو لعاف

 م 66١١ه



 نوُلتقت ءالؤه متنأ مث » ىلاعت هلوق هنم اولعجو .هزاوج نييفوكلا بهذمو

 | ْ 0 ..*ممكشأ

 : هسئن

 : خيشلا لوقو .: حراشلا لاقو « زاوحلا ىلع نييضوكلا: ةقفاوم. همالك رهاظ

 .نييفوكلا بهذم رايتخا مهوي .هلذاع ٌرصناف هعْنمب نمو

 .كلذ نم ءاج ام لوبق مدع ىلع .عنملا لمحي مل نإ اذه
 : لاقف ٠ ةيفاكلا حرش ىف سنجلا مسا ا حرص دق : تلق

 ارثن هترشثكل ٠ سنجلا مسا ىلع سايقلا فاصنإلاو . . حصأ اذه مهّلوقو
 0 ٠ .امظنو

 .رعشلا ىف الإ دري مل ذإ ٠ عامسلا ىلع ةراشإلا مسا "'"(رصقو)

 ظ ."7لوأتمف ؛ءالؤه متنأ مث» وحن امأو
 فرح فذح هعم زوجي ةسمخلا هذه ىوس ام نأ همالك نم مهف : تلق نإف

 :هقالطإ ىلع سيلو « ءادنلا

 «هنم بجعتملاو ةلالجلا ظفل :فرحلا همزلي امم نأ : ؟ليهستلا ىف ركذ دقف
 .ىناثلا نود ةيفاكلا ىف لوألا ركذ دقو ءانه امهركذي ملو

 ةراشإلا مسا عم ءادنلا فرح فذحو ءءادتلا فرح هنم فذح ثيح.«ىذه» : هيف دهاشلا
 .نييرصبلا دنع زوجي ال

 .ردصم ىهف ةزربلا ىلإ ةراشإ «ىذه» نأ ىلع جّرخو
 . *” / 444 هحرش ىف ىنومشألا هركذ : هعضاوم
 .ةرقبلا ةروس نم 46 ةيآلا نم )١(

 . ىلع .هرصقو» أ ىفو ج ءبا(؟)

 «نولتقت» ةلمجو .«سكعلاب وأ «متنأ» نع ربخ وهو « نيذلا ىنعمب ؛ءالؤه» نأ ىلع ةلوؤم (9)
 . لاح «نولتقت» ةلمجو ؛ ةراشإ مسا «ءالؤه» وأ ةلص

 . ١78 ص ليهستلا (4)



 مل ءادنلا فرح نع ميملا ضيوعت ةلالحلا ظفل ىف رثكألا ناك امل : تلق

 .فرحلا همزلي ام عم هركذي

 ىنغتسا «ءامللاي» وحن امكحو اظفل تاقتشملاك ناك املف ءهنم بجعتملا امآو

 .هنع هركذب

 دق هنوكل « ةلالجلا ظفل عم مزال ريغ ءادنلا فرح ناك اذإ : تلق نإف

 .؟فرحلا مزلي ام عم ةيفاكلاو ليهستلا ىف هركذ هجو امف . هنع ضوع اذإ فذحي

 .ضوعي مل اذإ فرحلا همزلي امم هنأ ههجو : تلق

 «ءادنلل ىنبملا سنجلا مسا وه امنإ دارملاو ء« سنجلا مسا ىف قلطأ : تلق نإف

 .فالخلا لحم هنإف

 نأ ىلع اهححرشو ةيفاكلا ىف صن دقف نيعلا ريغ درفلا سنجلا مسا اماف

 | .همزلي فرحلا

 . «ىديب لخ ًالجرا وحن : اضيأ هنم فرحلا فذح مهضعب زاجأ : تلق

 .ادارم هقالطإ نوكيف « كلذ ىلإ انه بهذ هلعلف

 فاك بحصي الأب ديقم وهو« ةراشإلا "”(مسا) ىف اضيأ قلطأو : تلق نإف

 : ىفاريسلا عنم نممو « فالخ فرحلا توبث عم هئادن ىفف اهبنحص نإف باطخلا

 اشترالا ىف هركذ . هئادن زاوج ىف فالخ الف فرحلا هبحصي مل نإف

 .هتلقل ٠ عقاولاب هدييقت ىلع دمتعا هنأك : تلق

 : هيبنت

 ةراشإلا مساو ثاغتسملاو رمضملاو ةلالجلا ظفل ركذ دعب - ةيفاكلا ىف لاق

 ُ ٠ .- سنجلا مساو
 ايرعت هلوأ وأ اهريغ وأ ايب هدان ةسمخلا ىذ ريغو

 .عامجإب كلذ نأ : اهحرش ىف ركذو

 )١( ج ل .



 .هنم بجعتملاو بودنملا هيلع دري .: لاقي دقف

 اي ظفل وأ او بودنملا مزلأو : لاقف . كلذ لبق بودنملا ركذ هنأ : باوجلاو
 .هنم' بجعتملا نع .باوجلا مدقتو

 ضرعأ فسوي ا وحن ملعلا نم هفذح زوجي ءادنلا فرح نأ : لصاحلاو

 ..4425) اذه نع
 اًنسحم لازي ال نم» وحن لوصوملاو « «ىخالو يل رفغا برا وحن فاضملاو

 .«لبقأ ديز نم (ريخ» وحن لوطملاو «نونمؤملا اهيأ»:وبخن : ىأو : ىلإ نسحأ
 «ةراشإلا مساو «ءادنلل ىنبملا سنجلا مسا نم هفذحا لاوج ىف كلتخيو

 .ةدوصقملا ريغ ةركنلاو

 .اهركذ مدقتملا ءايشالا عم عنتميو

 ظ : هلوق

 ادهع دق همّْفر ىف ىذلا ىلع ادَرفُملا ىدانملا فرعملا نباو
 لك” (لصح) امو «ديز ايه وحن ءادنلا لبق فيرعت هلام لمشي : فرعملا

 . «لجر اي) وحن ءادنلا ىف فيرعت

 «جارسلا نبا بهذم وهو « هتيملع ىلع قاب : ليقف هدير اي) وحن امأ

 ىسرافلاو دربملا بهذم وهو «لابقإلاب فرعتو ةيملعلا فيرعت بلس :ليقو

 هللا مساك هفيرعت بلس نكمي ال ام ءادنب جتحاو «فنصملا بهذ لوألا ىلإو

 .ةراشإلا مساو ىلاعت

 فنصملا بهذ هيلإو ””دصقلاو لابقإلاب فرعت :ليقف ««لجر اي» وحن امأو
 .ةفوذحم لأب : ليقو

 )١( فسوي' ةروس نم 74 ةيآلا نم .

 . (ثدح) ب ىفو هاج 5 قفز

 ىلع ملكتملا لابقإ ىأ : لابقإلاو «هنيعب ركنملا دصق :دصقلا - ” / ٠١86 نابصلا لاق ()

 .هوحن مالكلا هؤاقلإ :ىأ «ىدانملا



 لمشيف «ال١ باب ىف امك .هب اهيبش الو افاضم سيل ام : انه درفملاب دارملاو

 .جزم بيكرت بكرملاو عمجلاو ىنثملا
 1 : هلوقو

 .ادهع دق هعفر ىف ىذلا ىلع
 وحن ةرهاظ ةمض نم ءادنلا لبق هب عفري ناك ام ىلع ىنبي هنأ : ىنعي

 .«نوديز اي» وحن ةردقم وأ ««تاملسم ايهو «لاجر اي) و .«ديزاي»

 . ؟درفملا ىدانملا ءانب ةلع ام : تلق نإف

 نيمضتو دارشإلاو فيرعتلا ىف «تنأ اي) وحن نم رمضملاب ههبش : تلق

 .باطخلا ىنعم

 . هيوبيس ىلإ بسنو .تاوصألا ىرجم هؤارجإ ليقو

 : تاهيبنت
 دصقب فرعم نم فصو ام بصن زوجيو : ليهستلا ىف ف لاق : لوألا

 ةالصلا هيلع هلوق نم ىور امي هدّيأو «ءارفلا نع هحرش ىف هاكحو ,لابقإو

 .«ميظع لكل ىَّجْري اًميظع ايف هدوجس ىف مالسلاو

 : ©9هنم لعجو

 . .ةربع نيعلل تجه ىوزجب رادأ

 )١( ص ليهستلا ١8١ .

 .- ليوطلا نم وهو - ةمرلا وذ وه : هلئاق (')

 .قرفرتي وأ ضقري ىرهلا ءامف : همامتو
 «تجها١ هنيعب عضوم مسا - واولا حتفو ىازلا نوكسو ميجلا مضب - «ىوزجب» : ةغللا
 رثإ ىف هضعب ليسي «ضفريا» عمدلا : ىنعي «ىوهلا ءامف» ةعمدلا : ةربعلا .«ةربع» تكرح

 .قفدتب ليقو ء بهذيو ءىجي اريحتم نيعلا ىف ىقبي «قرقرتب» ضعب
 ليسي عمدلاو «هنزحو هقوش تجاهف بحي نم اهيف دهع اهنيعب راد ىلإ رظن هنأ : ىنعملا

 .اريحتم نيعلا ىف :ىقبي وأ «٠ ضعب رثإ هضعب

 م ٠6464



 .ريكنتلا دصقل « هوحنو تيبلا اذه ىف بصنلا نأ نييرصبلا بهذم رهاظف

 بارعإ ةمض هوحنو «ديز اي» ةمض نأ ىلإ ىدايزلاو ىئاسكلا بهذ : ىناثلا

 ١ .نييفوكلا نع ىرابنألا نبا هلقنو

 ءايلاب هدح ىلع عومجملاو ىنثملا ءادن نأ ىلإ .نييفوكلا ضعب بهذ : ثلاثلا

 . فاضملاب اهيبشت

 .ابكرم سيل هنأل .ءدساف وهو : طيسبلا ىف لاق

 اتنثا ايو رشع انثا اي : تلق « ةرشع ىتنثا» و «رشع ىتثا» تيدان اذإ : عبارلا |

 .:.- فلالاب - ةرشع

 امهل ءارجإ - ءايلاب - ةرشع ىتتثا ايو ءرشع ىتثا اي : نويفوكلا لاقو
 1 1 . فاضملا ىرجم

 .«ادثلا لبق اونِب ام مامضلا وُنلو».: هلوقب راشأو

 (هيوبيسم اي)» وحن مضلا ىلع هؤانب ردقي « ءادنلا لبق اينبص ناك'ام نأ ىلإ

 ("”"(هرحن قرب اي) و (رشع ةسمخ اي) و (شاقر اي)و

 .قلعتم رورجمو راج «ىوزجبا# ىدانم ةركن ارادو ءادنلل ةزمهلا «ارادأ» : بارعإلا

 «نيعلل» لعاف ءاتلاو ضام لعف 6جاه) تجه «ىوزجب# ة ةرقتسم ارادأ :ريدقتلاو «فوذحمب

 هربخ «ضفري» هيلإ فاضم «ىوهلا» ًادتبم «ءامف# هب لوعفم «ةربع» هب قلعتم رورجمو راج

 : هيلع فطع «قرقرتي وأ» .
 هدعب رورجملاب هلاصتال . ظفللا ىف روكتم ىدانم هنأل « بصن «ارادآ» : هيف دهاشلا

 ريكنتلا ىلع هظفل ىرجف «٠ ىوزجب ةرقتسم اًرادآ : لاق هنأك ءههتفص عضوم ىف هعوقوو

 .ليصحتلا ىف ةفرعم ءادنلاب ادوصقم ناك نإو

 7 / 31١ هيوبيس هركذو . 7” / 155 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 .. ةنازخلا ىف ١١ دهاشلاو

 )١(أاج.



 - بصنلاب - «فيرظلا هيوبيس اي "”زوجيف عباتلا ىف ريدقتلا رثأ رهظيو)
 .”ردقملا ءانبلل اعابتإ - عفرلابو - لحملل اعابتا

 : هلوقب راشأ اذه ىلإو

 الج ءانب ىذ ىَرْجم رجيلو ..

 : لاق مث 1

 - - :0 - - 000 ٠
 افالخ امداع بصنا ههبشو اناضللو روكتلا درفلاو

 ىمعألا لوق - نيعم هب دصقي مل ىذلا : -روكنملا درفملا لاغثم

 : + هوقو «ىديب ذخ الجر اي»

 )١( جا( أ .

 مضلا فالخب بارعإلا ةكرح نع ةديعب اهتلاصال اهنال «ءانبلا ةرسكل ةاعارم رجي مل امنإو (؟)
 قالطإو «ةيعوبتملا ىف ةلصأتملا لماعلاب ةضراعلا بارعإلا ةكرح تهبشأ ايب هضورعل هنإف

 ه عابتإ ةكرح اهنأ قيقحتلا نآل ءةحماسم هيف عباتلا ةكرح ىلع عفرلا ٠١1 / 7.نابص

  )0ميت .هترسأ امدنع هسفن ىلع اهيف حوني ةديصق نم - صاقو نب ثوغي دبع وه : هلئاق

 .بابرلا
 ليوطلا نم وهو - ايقالت ال نأ نارجَن نم ىاَمادَن : همامتو -.

 ىلع سنؤملا - ؛ىامادن» ناكم وهو - ضورعلا تيّبأ وأ تضرعت ؛« تضرع» : ةغللا
 .نميلاب دلب «نارجن» بارشلا
 اوغلبف ضورسعلا متغلب اذإ : لوقيو « رسألا ىف وهو نابكرلا ىدانيو هظح بدني : ىنملا

 انب عناص هللا ام ىردن ال اننإف ءاننيب ىقالت ال هنأ ىئابحأو ىئث

 ةدئاز امو ةيطرش نإ «امإ) ةحتفلاب بوصنم ىدانم «ابكار» ءادن فرح ةايأ» : ملا

 نغلب طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا «نغلبف» لعاف ءاتلا طرشلا لعف ضام لعف «تضرع»

 ىف ةلمجلاو رتتسم ريمض لعافلاو ةفيفخلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم رمأ لعف
 ءايو فلالا ىلع ةردقملا ةحتتفلاب بوصنم هب لوعفم «ىامادن» طرشلا باوج مزج لحم

 ةليقثلا نم ةففخم «نأ» ىامادن نم لاح فوذحمب قلعتم «نارجن نم» هيلإ فاضم ملكتملا
 فوذحم ربخلاو قالطإلل فلألاو اهمسا «ايقالت» سنجلل ةيفان 2ل» نأشلا ريمض اهمساو

 .نغلبل ناث لوعفم بصن لحم ىف نأ ةلمجو «نأ» ربخخ عفر لحم ىف ةلمجلاو ءانل : ىأ

 .ةدوصقم ريغ ةركن هنوكل « «ابكار» بصن ثيح ءابكار ايأ» : هيف دهاشلا

 ماشه نباو « ؟ / 155 ىنومشألا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم 1١1 / ”2

 شيعي نبا هركذو . مظانلا نباوو 7/197 ليقع نباو 1١78/١ «. روذشلا ىفو

 7ص  2٠١ص رطقلا ىفو  » 7١5هيوبيسو 7١7 / ١ « دهاشلاو ١١6 ةنازخلا ىف .
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 0 نَعلبف تضرع امإ اًبكار اي

 - لوطمملاو لوطملا ىمسيو - فاضملاب هبشملاو ««ديز مالغ اي) وحن فاضملاو

 افيطلاي» و «هدبع امحار اي» و «هلضف اميظع ايه وحن فطع وأ لمعب لوط وهو

 . لجر مسا - «نيثالثو ةثالث اي» وحنو «دابعلاب

 : لاق نميف . نوثالثلاو ةثالث اي : تلق مهتدع هذه ةعامج تيدان ولف
 .ثراحلاو : لاق نميف نيئالثلاو ثراحلاو

 روجي الف ددعلا اذه اهغلبم ةعامج كلذب ديرأ نإ : لاقف شفخألا لصفو

 .دحاو ىمسم ىلع اعقو كاذ ذإ امهنأل «٠ نيمسالا بصن الإ

 مكحب امهل مكح ؛ةدح ىلع نوثالشلاو ةدح ىلع ةثالشلا ""ناك) نإو

 هيلع "”فوطعملاو) فوطعملا

 لك نوكي نأ نيب ةدح ىلع امهنم لك ناك اذإ ايف لصفي نأ ىغبنيو ليق
 .اعم ابصنيف ةمهبم ةثالث دصقي نأ نيبو « كلذك مكحلاف ءءادنلاب ادوصقم امهنم

 ريمضلاب دتعي الف «هب اظوفلم ناك اذإ الإ ؛هلومعمب ىدانملا لوطي ال
 . نكتسملا

 . كلذ ىلع «ناعرف»

 .ريمضلاب دادتعالا مدعل ٠ مضلا ىلع تينبل «بهاذ اي» : تلق ول

 ريمضلا ىلع وأ « ءانبلاف بهاذ ىلع فطع نإف «ديزو بهاذ اي : تلق ولو
 , .فرحلا ةطساوب ةديز» ىف هلمعل تبصت

 مدعل ءريمضلا ىلع افطع بصنلاب .- «اديزو اكرتشم اي) بجو مث نمو
 1 .دحاوب هئانغتسا

 . جا ل (0)

 . ج ل (؟9)

 لسد



 ؟اًقالخ كلذ ضعب ىف نأ عم «افالخ امداع» لاق فيك : تلق نإف

 ءاج ام نأو « اهيلع لبقملا ريغ ةركنلل دوجو روصتي ال هنأ : ىنزاملا بهذ

 .ةرورض .«ةربع نيغلل تجه ىوزجب (رادأ» : وحن اًنونم

 نسح اي» وحن ماللاو فلألل حلاصلا فاضملا مض زاوج ىلإ : بلعث بهذو
 . ؟هجولا

 .همكح ىف ال . مسق دوجو ىف فالخف : لوألا امأ : تلق

 ملو .« بضنلا ةحص ىف «افالخ امداع» هدارم نأ هباوجف : ىناشلا امأو

 . عضاوملا ضعب ىف مضلا هعم مهضعب زاجأ نإو « هتحص ىف فلتخي
 : هلوقو

 نه ال ديعس نب ديزأ وحن نم نحّتفاو مض ديز وحنو
 : طورش ةسمخب حتفي نأ . مومضملا ىدانملا ىف روجي

 . املع نوكي نأ : لوألا

 .نباب تعني نأ : ىناثلا

 .ملع ىلإ نبالا فاضي نأ : ثلاثلا

 .هفوصومو نبا نيب لصفي الأ : عبارلا

 .اظفل مضي امم ىدانملا نوكي نأ : سماخلا

 ديز اي» وحن نبا ريغب اتوعنم وأ «ديز نبا مالغ ايه وحن ملع ريغ ناك ولف
 ال ىدانملا ناك وأ «انتخأ نبا ديزاي» وحن ملع ريغ ىلإ نبالا فيضأ وأ «ميركلا

 . مضلا نيعت «ميرم نب ىسيع اي» وحن هيف ةكرحلا رهظت

 .«ديعس نب ديزأ» هلوق طورشلا هذه عمج دقو

 دتعي الو «نبا» ةحتفل اعابتإ هحتفو ٠ لصألا ىلع همض («ديز» ىف زوجيف

 . نكاسلا لصفب



 : هلوقب هلاصتاو هيلإ فاضملاو ىدانملا ةيملع طارتشا ىلع صن دقو
 ودع سي م بنا حا عا

 اًمتح دق مّلَع نبالا لي وأ املع نبالا لب مل نإ مضلاو

 ؟ لاصتالا طارتشا مهفي نيأ نم : تلق نإف

 نب ىسيع اي» وحن ىف زاجأ ءارفلا نإف « هيف فلتخنم طرش وه : تلق

 ريدقت بجوأو ؟''ليهستلا ىف هطرش فنصملا نأ الإ ٠ ةمضلاو .ةختفلا ريدقت «ميرم

 . .ةحتفلا نيدقت ئف ةدئاف ال ذإ ةمضلا

 نبالا لعج كلذ ىف حتفلا طرش نأ ىلع صني نأ ىغبتي ناك : تلق نإف

 نيعت - ردقم لعفب الوعفم وأ ىدانم وأ نايب فطع وأ الدب لعمج ول هنأل ءةفص

 .هجوألا هذه لمتحي لاثملا نأل «كلذ نع هليثمت ىنغي الو ءمضلا

 ىلع صن ولو ء رهاظلا وه اتعن هنوكو ٠ ةحوجرم تالامتحا ىه : تلق

 .ىلوأ ناكل كلذ

 . حجرأ نيهجولا ىأ نيبي مل : تلق نإف

 ىف رثكأ حتفلا : ناسسيك نبا لاقو . دوجأ مضلا نأ ىلإ دربملا بهذ : تلق تلق

 .ب رم مالك

 .نييرصبلا رايتخا حتفلاو : ليق

 :تاهيبنت ش

 امأو ءهفوصوم مض اذإ بارعإ ةحتف «نبا» ةحتف نأ ىف لاكشإ ال : لوألا
 ةكرح ىه : رهاقلا دبع لاقو « بارعإ ةحتف اضيأ اهنأ روهمجلا بهذمف حف اذإ

 .ادير» عم هقيكر كنأل « ءاني

 )١( ص ليهستلا ٠١8.



 وحن ىف حتفلاو مضلا زوجيف «ركذ اميف «نبا» مكح «ةئبا» مكح : ىناثلا

 . مهضعبل افالخ «ديز ةئبا دنه ايد

 . "”ءادنلا ىف هل رثأ الف تنبب تعنلا امأو

 (9 «لُض نب لض اي ١ و « نالف نب ُثالف اي ١ وحن مّلَعلاب قحلي : ثلاثلا
 .نييفوكلا بهذم وهو 7«2ليهستلا ىف هركذ «ديّس نب ديس ايهو

 . مضلا مازتلا ملعب سيل امم هوحنو كلذ ىف نييرصبلا بهذمو

 ادرفم توعنملا ناك اذإ «نبا» ريغب توعنملا حتف نويفوكلا زراجأ : عبارلا

 :وحن
 : 9اودشنأو «ميركلا ديز ايد

 .مضلا بجاو - «ورمع تنب دنه ايه وحن )١(

 . هوبأ الو وه فرعي ال نمل سنج ملع - داضلا مضب - لض )١(

 . 8٠ ص زيهستل تلا (9)

 نم وهو- .زيزعلا دبع نب رمع اهيف حدمي ةديصق نم - ىفّطخلا نب ريرج وه : هلئاق (5)

 - رفاولا
 . . . .كنم دوجأب ىدعس نباو ةمام نب بعك امف : همامتو

 ىف لثملا هب برضي ىذلا - ىدايإلا بعك وه «ةمام نب بعك» : ةغللا
 نبا همأ مسا : ةمامو ءاشطع تام ىتح ءاملاب رفسلا ىف هقيفر رثآ هنأل «راثيإلا

 ش .همأ مسا : ىدعسو «ةثراح نب سوأ وه «ىدعس

 هيلإ فاضمو ةفص «ةمام نبا) اهمسا «بعك» ةيزاجح ةيفان «امف) : بارعإلا

 هيلإ فاضمو هيلع فوطعم «ىدعس نباو» ثينأتلاو ةيملعلل فرصلا نم عونمم

 «رمعا ءادن فرح «اي» دوجأب قلعتم «كنمو» ام ربخ دوجأو ةدئاز ءابلا «دوجأي»

 . هتفص «اداوجلا» حتفلا ىلع ىئبم ىدانم

 دقو ؛ حتبفلا ىلع ىنبم ىدانم «رمع# نإ ثيح «داوحلا رمع ايا : هيف دهاشلا

 .«اداوجلا» وهو «نبا» ريغب فصو

 . 3” / 7١ ماشه نباوع 7 / 5547 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 ١75 / ١. عمهلا ىف ىطويسلا هركذو



 - حتفلاب - اَداوَجلا رمعاي ...020٠00 ا

 نم دنع - فلآلاب - «ارمع اي) هلصأ نأ : امهدحأ : نيهجو ىلع جرخو

 .بجعتلاو ةثاغتسالاو ةيدنلا ريغ نم اهقاحلإ زيجي

 ءاقتلال ؛«هفذح مث « ةرورض - نيونتلاب - «رممم» هلصأ : رخآلاو

 0000 . نينكاسلا

 .لادلا ةمضل اعابتا

. 

 : هلوقو
 وعود ع .٠ ى عع . 0 .٠

 اني مض قاقحتسا هلامم نون ارارعضا ام برا وأ ممضاو

 ' راج هنيونت ىلإ رعاش رطضا اذإف .ةفرعملا وه مضلا ىلع ىلع ءانيلا قحتسي ىذلا

 00 ش - :ناهجو هيف هل

 عنمل قحتسم وهو هنيونت ىلإ رطضا ٠ عوفرمب اهيببشت « مضلا : امهدحأ
 . فرصلا

 نيونتلاب هلوطل فاضملاب اهيبشت. .. بصنلا : ىناثلاو

 سئويو ىسيعو ورمع ىبأ رايتخا بصتنلاو 03 هيوبيسو ليلخلا رايتخا مضلاو

 .دربملاو ىمرجلاو

 ىف حجار بصنلاو « ملعلا ىف حجار مضلا ءاقب نأ ىدنعو : فنصملا لاق ش

 .فعضأ رمضملاب اههبش نأل « ةنيعملا ةركنلا

 : هلوقو
 هم 000 8 معد كدي ٠

 لمجلا ىكحمو هللا عمألإ لأو اي عمج صخ رارطضابو



 . ةرورضلاب صوصخم فيرعتلا فرحو ءادنلا فرح نيب عمجلا نأ : ىنعي

 ١ 27هلوقك

 0 . ارق ناَدَّللا نامالُفلا ايف

 : نيعضوم ىف الإ

 اذهل لأ موزلل اهعطقو ةزمهلا لصوب 537 ايو زوجيف هللا "0(عم) : امهدحأ

 . ةيلصألا فورحلا ةلزنمب تراص ىتح مسالا

 ىف - «ديز قلطنملا اي» وحن لأب ةردصملا لمجلا نم هب ىمس ام : رمخآلاو

 .هيوبيس هيلع صن - كلذب ىمسم لجر

 ©: هيمئث

 ىذلا اي» وخن ةلمجلا ىلع لأب ردصم لوصوم نم هب ىمس ام دربملا ساق

 ' ىلع هيوبيس صنو .ىهتنا .حيحص سايق وهو : : ليهستلا حرش ىف لاق «ماق
 سنجل مسا وهو "'ليهستلا ىف هذ هركذ اثلاث اًعضوم انه لمهأ : تلق نإف .هعنم

 : وحن هب هبشملا

 )١( عيرسلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل : هلئاق -

 .ىنابسكت فاصنإلا ىفو ءانابسكت «انابقعت» لدب ىورو - ارش انابقعت نأ امكايإ : همامتو

 «ناذللا» بصن لحم ىف فلألا ىلع ىنبم ىدانم «نامالغلا» ءادن فرح «ايف» : بارعإلا

 ال ةلمجلاو «لعاف نينثالا فلأو ضام لعف «ارف» ظفللا رابتعاب «نامالغلا» هلوقل ةفص

 «نأ» ارذحا : هريدقت ابوجو رمضم لعفل ريذحتلا ىلع بوصنم «امكايإ» ةلص اهل لحم

 لوأ لوعفم انو لعاف نينثالا فلأو نونلا فذحب بوصنم عراضم لعف «انابقعت» ةيردصم «
 .ناث لوعفم «ارش» ةردقم نمب رورجم ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد امو نأو

 ىلاعت هللا مسا ريغ ىف - لأو ءادنلا فرح نيب عمج ثيح ةنامالغلا ايف» : هيف دهاشلا .

 ليقع نباو « ” / :54 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم ١91 / ” «

 ص ىدوكملاو ١77 « ص ىطويسلاو ٠١7 « عمهلا ىف هركذو ١9/4 / ١ .

 ..ةنازخلا ىف ١79 دهاشلاو ٠ / ١ / فاصنإلا ىف ىرابنألا نباو « ” / 9 شيعي نبا هركذو

 . ج أ (9)

 امم١ ص ليهستلا فرق
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 نع 0
 "دش دسألا ايل

 نبا بهذم زاوجملاو 2 هعئم روهمجلا بهذم نأل انه هركذي مل امنإ :

 دسألا لثم اي هريدقت نأل «حيحص سايق وهو : : ليهسملا حوش يف نادعس

 .ماللاو فلآلا ريغ ىلع «ايد لوخد ريدقتل « نسحف

 ءاقلطم «لأ» هيف ام ىلع ءادنلا فرح لوخد : نويدادغبلاو نويفوكلا رزاجأو

 .ةرورض هنأل «نامالغلا اي» : ؤخن“ئف مهل ةجح الو

 : هلوقو

 #وم و

 ضيوعتلاب مهللا رثكألاو
 هرخآ يف ةددشملا ميما ضيوعت فيرشلا مسالا اذه ءادن ىف رثكألا نأ: ىنعي

 .هصئاصخ نم اذهو «مهللا» : لاقيف « ءادنلا فرح نع

 .ضيرف يف مهللا اي ذشو : لاق مث

 0 هلوق هلمو ؛ ضوحعملاو ضرعلا نيب اعمج هيف نأ هذوذش هجو

 )١( ه .زييمت ةدش نأل ء«فاضملاب هيبشلا نم هنأ رهاظلا : ضعبلا ةعبتو فنصملا لاق ١١١/7

 نابص .

 ) )1رجرلا نم وهو - تلصلا ىبأ نب ةيمأل : ليقو «ىلذهلا شارخ وبآ وه : هلئاق .

 لزن «املآ» ايندلا هراكم نم ثدحي ىذلا رمألا وهو - .نيتحتفب - «ثدح» : ةغللا .

 لزني ام فشك ىف ىلاعت هللا ىلإ اجل هوركم هباصأ وأ ةثداح هب تلزن اذإ هنأ ديري : ىنعملا ٠

 هب . '

 ىتآلا لوقأب قلعتي فرظ ءاذإ9 همسا ملكتملا ءايو بصنو ديكوت فرح «ىنإ» : بارعإلا
 قالطولل فلألاو ضام لعف «املأ» هدعب ام هرسفي فوذحم لعفل لعاف «؛ثدح» ةدئاز «ام»

 مفر لحم ىف ةلمجلاو «هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف «لوقأ» هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 .ةدئاز ةددشملا ميملاو « بصن لحم ىف مضلا ىلع ىنبم ىدانم «مهللا» ءادث فرح «ايهنإ ربخ

 اهب ىتؤي ىئتلا ةددشملا ميملاو ءادنلا فرح نيب عمج ثيح «مهللا اي مهللا اي» : هيف دهاشلا

 هنع ضوعملاو ضوعلا نيب عمجف - ءادنلا فرح نع ضيوعتلل -.
 نباو « ” / 570 ماشه نباو . 5 / 459 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 ص ىدوكملاو ء«مظانلا نباو « ” / 9١ا/ ليقع ١55 «. ص ىطويسلاو ©١٠١9 . ىفو

 هعمه ١7/8 / ١ . شيعي نبا هركذو ١5 /  » 7فاصنإلا ىف ىرابنألا نباو 5١7 / ١

 دهاشلاو ١7٠١ ةنازخلا ىف :



 امهللا اي مهلا اي لوقأ املأ ثدح ام اَذِإ ىَنِ

 :تاهيبنت

 انمأ» ىهو ةفوذحم ةلمج ةيقب «مهللا» ىف ميملا نأ نييفوكلا بهذم : لوألا

 ىف امهنيب عسمجلا اوراجأ كلذلف «ءادنلا فرح نع اضوع تسيلو «ف؛ريخب

 . رايتخالا

 : "'هلوقك هنم «لأ» فذح اضيأ ذش : ىناثلا

 ما ع ع ع ح ع ح> جتجح َتْلِبَق تنك نإ مه ال

 .ريثك رعشلا ىف وهو
 ذشو « ءادنلا ىف الإ «مهللا» لم متسي الل فاشترالا ىف لاق : ثلاثلا

 .ءادنلا ريغ ىف هلامعتسا

 )١( زجرلا نم وهو .نييناميلا نم لجر وه : هلئاق -.
 جب كينأي جحاش لاي الف : همامتو .

 ةعاضق ةعجعج ىهو - ةددشملا ءايلا نم ميجلا لادبإب «ىتجح : لصألا «جتجح» : ةغللا

 ىأ «جب» توصي ىأ .جحشي ىذلا لغبلا «جحاش» : بى. 

 هتفص هذه جحاش ىب لازي الف «ىتجح تلبق تنك نإ مهللا اي . ديري : ىنعملا .

 «تنك» ةيطرش «نإ» ميملا هنع ضوعو ءادنلا فرح هنم فذح ىدانم «مهال» : بارعإلا

 لوعفم «جتجح١ لعافو لعف «تلبق» همسا ءاتلاو طرشلا لعف وهو صقان لعف ضام لعف

 «لازي الف» ناك ربخ بصن لحم ىف تلبق ةلمجو ءاميج تبلقنا ىتلا ءايلا ىلإ فاضم هب
 «كيتأي» لار مسا «جحاش» ناك تاوخأ نم لازيو ةيفان الو طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا

 راج «جب» لاز رب بصن لحم ىف ةلمجلاو « لوعفم فاكلاو ريمض لعافلاو عراضم لعف
 .ىتأيب قلعتم رورجمو ٠

 .اذوذش مهللا نم «لأ» فذح ثيح «مهال١ : هيف دهاشلا

 .١/لهه عمهلا ىف ىطويسلاو 2 / 4 ةيفلأللا هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم



 : '"”برعلا ضعبل ءارفلا .دشنأ : تلق

 رابكلا مهال اهعمسي حاير ىبأ نم ةفّلحك

 : ِناذوذش هيفو

 .اهعمسي لعاف هنال « ءادنلا ريغ ىف هلامعتسا : امهدحأ

 ش .هميم فيفخت : ىناثلاو

 ؛ ليلخلاو هيوبيس هعنم .فالخ هفصو زاوج ىفف «مهللا» تلق اذإ : عبارلا

 هزاجأو «هانه اي» كلوقك توص ةلزنمب راص ميملا هب تلصتا امل هنأل : مهضعب لاق
 . جاجزلاو دربملا

 :ءاحنأ ةثالث ىلع «مهللا» لمعتسا : ةياهنلا ىف لاق : سماخلا

 )١( هلئاق نّيبي ملو ءارفلا هدشنأ : ىنيعلا لاق : هلئاق «٠ طيسبلا نم وهو .ىشعألا : ليقو -

 ورمع نب نصح همساو ةعيبض ىنب نم لجر نع ةيانك ؟حاير ىبأ» نيميك «ةفلحك» : ةغللا
 ةغلابم ةغيص - ءابلا فيفختو فاكلا مضب - «رابكلا» «اهدهشيا# اهلدب ىور «اهعمسي)

 ميظعلا ىنعمب - ريبكلل .
 نم ةعامج هدروأ : لاقو «رابكلا ههال اهعمسي# : ةماعلا داشنإو : ىدادغبلا لاق

 .«رابكلا مهال اهعمسي) ةيفلالا حرش ىف ىدارملا مهنم :نييوحنلا

 .«رابكلا مهللا اهعمسي» عماوهلا عمه ىفو 'نيعلا ىف ركذ دقو

 ةيدلا ىطعي وأ فلحي نأ هولأسف ةبلعث نب دعس ىنب نم الجر لق: دق حاير وبأ ناكو

 .فلحلا نم ىنغي ال امل الثم برعلا هبرضف + هتفلح دعب لتق مث فلحف
 قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب ةرورجم ةفلحو هيبسشتلل فاكلا «ةفلحك» : بارعإلا
 «حاير» نمي رورجم «ىبأ هرج فرح ؛«نم» حاير ىبأ فلحك .فلح : هريدقت فوذحمب

 هيلإ فاضم ٠ «اهعمسي» حاير ىبأ نم ةنئاك ةفلحك :هريدقت ةفلحلل ةفص رورجملاو راجلاو

 هتفص .«رابكلا١ هلعاف «مهال١ هب لوعفم اهو عراضم لعف عمسي .

 .ءادنلا ريغ ىف «مهللا» لمعتسا ثيح.«مهالا : هيف دهاشلا

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذ : هعضاوم 8,١ / ١ « دهاشلاو ١16 .ةنازخلا ىف



 :«انبنأ مهّللا» مهلوقك «ضحملا ءادنلا "”(هب داري) نأ : اهدحأ

 كل لوقي 3 عماسلا سفن ىف باوجلل انيكمت بيجملا هركذي نأ : ىناثلاو

 .ال مهللا وأ « معن مهللا : لوقتف ؟«مئاق ديزأ» :لئاقلا

 :هلوقك .روكذملا عوقو ةلقو ةردنلا ىلع اليلد لمعتست نأ : ثلاثلا

 .«ىنعدت مل اذإ مهللا كروزأ انأ»

 . ىهتنا .؟ليلق ءاعدلا مدعب اًنورقم "”(ةرايزلا) عوقو نأ ىرت الأ

 )١( (هب اًدارم) 1 ىفو ج ء« ب .

 ) )0.(ةدايزلا) ج ءأآ ىفو - ب ٠



 "لصف

 [ىداتملا حبات ىف]

 ٌلّيحلا اَذ ديزاك اًبصت همزلأ لأ نود فاضمحلا مضلا ىذ عبات
 اناخخأ اي : وحن ء«ريغ ال بوصنم هعباتف ايرعم ناك نإ :ئدانملا نأ ملعا

 امهمكمتك برعلا دعي امسهمككحف م يسن فلطع وأ الدب انكي مل ام لضافلا

 . ىتأيسو. مضلا ىلع ىنبملا دعب

 نإ هعباتف «هيوبيسس اي» و «لجر اي) و هديزاي» وحن مضلا ىلع اينبم ناك نإو

 .امهيلع مالكلا ىتايسف قسن فطع وأ الدب ناك

 .تعنلا لاثم ءاقلطم هبصن مزل لأب نورقم ريغ افاضم ناك نإف امهريغ امأو
 .«بلكلا َدئاع ديزاي» نايبلا فطعو «هسفن ديز اي» ديكوتلاو «لّيحلا اذ ديز اي»

 ىدانملا ظفلل اعابتإ عفرلا : ناهجو هيفف ادرفم وأ لأب انورقم افاضضم ناك نإو

 . هلحمل اعابتإ بصنلاو
 : هلوقب ةراشإلا كلذ ىلإو
 .بصما وأ مقرا هاوس امو

 درفملاو اجلا نسحلا ديز اي» وحن لأب نورقملا فاضغملا هاوس ام هلوق لمشف

 عيمج ىف زوجيف . «زرك ديعس اي و 2« نيعمجأ ميمت اي» و «فيرظلا ديز اي) وحن
 : .مدقت ام ىلع بصنلاو عفرلا كلذ

 لعفب لوعفم ىدانملا نأل ءرهاظف لحملل اعابتإ بصنلا امأ :تلق نإف

 .ردقم

 ال ءانبلا ةكرحو «ءانب ىدانملا ةمض نأل ءلكشمف ظفلل اعابتإ عفرلا امأو

 ظ ظ . عبتت
 زاج هتكرح دارطا ىف بارعإلل اهباشم ءادنلا باب ىف ءانبلا ناك ال :تلق 2

 . هعابتإ

 .؟ لأ نم ىراعلا فاضملا ىف اضيأ عفرلا زاج الهف : تلق نإف

 )١( .1(نكي مل ام نوكي ام) ب ىفو ج .

00 



 .هبصن بجول ىدانم ناك ول ذإ «لصأ نع عرف ليضفت مزلتسي هنأل : تلق
 . ؟نيهجولا زاوج ىف درفملاب لأب نورقملا فاضملا قحلأ ملف : تلق نإف

 .اهب دتعي ملف «ةضحم ريغ هتفاضإ نأل : تلق

 ؟نايس درفملا ىف بصنلاو عفرلا لهف : تلق نإف

 . سيقأ بصنلا نكلو ٠ حيجرت الو ةيوست ىلع فنصملا صني مل : تلق

 .«لقاعلا ديزاي» ىف عفرلا .برعلا لوق رثكأ :خرفلا ىفو

 : تاهيبنت
 . نايبلا فطعو ديكوتلاو تعنلا هدارمو «ةسمخلا (عبات) هلوق لمش : لوألا

 .دعب امم كلذ ملع

 ءادنلا لبق ىنبملاو ةدوصقملا ةركنلاو ملعلا (مضلا ىذ) هلوق لمش : ىناثلا

 .ةثالثلا ليثمت مدقت '''(دق) و «ةمض ردقي هنال

 وحن ىف معفرلا : ىرابنألا نباو لاوطلاو ءارفلاو ىئاسكلا راجأ : ثلاثلا

 . ؟"ةضحم هتفاضإ نأل « عنملا حيحصلاو «كاًئبحاص ديزايا

 .تعنلا ىلع اسايق نيفاضملا قوسنملاو ديكوتلا عفر ءارفلا راجأو

 مكلك : ىأ « عطقلا ىلع لمحو ؛مكلك ميمت ايه ىف عفرلا عمنس دقو
 : لاق مث .وعدم

 .الدبو اًقسن لقتسمك ... ًالعجاو
 الو 3 لالقتسالا ىف امهمكح عابتإلا ىف لدبلاو قسنلا مكح نأ : ىنعي

 امهنم ناك امف . بوصنم دعب عقاولاو ءمومضم دعب عقاولا نيب كلذ ىف قرف
 ديز اي» و «اح اص الجر ديز اي) وحن بصن الوطم وأ افاضم وأ نيعم ريغ ادرفم

 ديز اي» و «ورمع نم اريخ ديز اياو «اناخأو ديز اي» و «اناخأ ديز اي» و «امالغو

 ش .«ورمع نم ًاريخو

 : : .ب()

 هعفر زوجي ةضحم ريغ هتفاضإ ام نأ ىلإ ةراشإ هيفو « بحاص ىلع ةيمسالا ةبلغل : ىأ قفز

 0 .نابص “7 /١١ه



 (ورمعو ديز اي» وحن مضلا ىلع ىنب انيعم وأ املع اهرفم امسهنم ناك امو

 | .«لجرو ديز ايهو

 ىلع اهيلع لبقملا ةركنلا فطع زوجي ال هنأ ىلإ : :باطخو شفخالا بهذو

 . ملعلا

 .لجرو ديز اي روجي الف

 لماعلا راركت ةوق ىف لدبلا ؛ نال ٠ « لقتسملاك قسنلاو. لدبلا لعج امنإو

 . لماعلا نع بئانلاك فطاعلاو

 : ناهيبنت

 .«(رمعو ٌديز اي» وحن ىف بصنلا نويفوكلاو ىنزاملا راج : لوألا

 ةداعإ ونت مل اذإ ةحصلا نم ديعب ريغ هاور امو : ليهستلا حرش ىف لاق

 1 . ءادنلا فرح

 .نيمسالا ىلع دحاو ءادن عاقيإ دصقي دق ملكتملا نإف

 لقتسملاك اهيف لعجي لاح ؛نالاح لدبلا ىف ربتعي نأ ىدنع زوجيو : لاق

 اهيف ههبشل بصنلاو عفرلا اهيف ىطعي لاحو «؛ديز مالغ اي” وحن ريثكلا وهو
 ريدقتل «ةحصلا مدع ىف لأب نورقملا قسنلا فطعو نايبلا ففظنعو :تعنلاو ديكوتلاب

 . .ؤحلا هلبق ءادن فرح

 . ؟ءاسنلاو لاجرلا :ميُع ايد

 ' امأو لأب نورقملا ريغ ىف وه امنإ «لقتسملاك قوسنملا نأ نم ركذ ام : ىناثلا

 : هلوق ىف همكح ركذ دقف لأب نورقملا
 2 بو

 ىَقَتنب عفرو ناهجو هيفف اَقسن ام لأ بوحْصَم نكي نإو

 ديزاي» وحن بصنلاو عفرلا :ناهجو هيف زاج لأب انورقم قوسسنملا ناك اذإ
 .«ثراحلاو'

 .ءادنلا فرحل هترشابم عانتمال « لقتسملاك لعجي مل امنإو



 « عفرلا : ىنراملاو هيوبيسو ليلخلا لاقف : نيهجولا نم راتخملا ىف فلتخاو
 . مظانلا بهذ هيلإو ٠ رثكأ هنأ هيوبيس ةياكحو «ةكرحلا ةلكاشم ههجوو

 لأ هيف ام نأ ههجوو « بصنلا : ىمرجلا ورمع نب ىسيعو ورمع وبأ لاقو
 - جرعالا ادع ام - ءارقلا عامججإو ٠ « هيلو ام ظفلك لعجي ملف ءادنلا فرح لي مل

 .©4#7 َريطلاَو هَعَم ىبوَأ 8 : ىلاعت هلوق ىف بصنلا ىلع
 لاب ةفرعملا نأ ههجوو « عفرلاف الإو بصنلاف ةفرعم ناك نإ : دربملا لاقو

 . فاضملا هبشت

 : هيبنت
 فطع اميف الإ امهزاوج ىلع عمجم ناهجولاو ءرايتخالا ىف فالخلا اذه

 شفخألا بهذم ىلع هيف زوجي الف «مالغلاو لجر اي وحن ةدوصقم ةركن ىلع

 ش عفرلا الإ هعبت نمو
 ش ٠ : هلوقو

 ةقرعملا ىذ ىدل عفرلاب مزلي ةّفص دعب لآ بوحصٌم اهبأو
 هيبنتلا «اه» اهمزلتو مضلا ىلع ةينبم ةدوصقم ةركن ىهف «ىأ» تيدون اذإ

 ىنب نم كلام ىنب ةغل - ةراشإ مسا اهدعب نكي مل اذإ اهمضو «ءاهلا ةحوتفم

 .اهب ئرق دقو -دسأ

 هيبنتلا "”(اه) اهمزل مل : تلق نإف

 دحأب اهفصو مزليو 2 ةفاضإلا نم «ايأ» تاف امم اضوع (اه) نوكتل : تلق
 : ءايشأ ةثالث

 .«لجرلا اهيأ اي» وحن «لأ» بوحصم : لوألا

 .أبس ةروس نم ٠١ ةيآلا نم )١(

 . ب (؟5)



 : وحن ةراشإلا مسا : ىناثلاو

 لغو نميف ًالغاو ىناعدو امُكدار الك ناذهيأ

 .«لعف ىذلا اهيأ اي» : وحن لآب ردصملا لوصوملا : ثلاثلاو

 : هلوقب راشأ نيذه ىلإو

 درو ىذلا اهيأ اذه ىاو
 : هلوقب عونمم ةثالثلا هذه ريغب «ىأ» تعن نأ ىلإ راشأ مث

 دري اذه ىوسب ىأ فصوو ٠

 0 . ةورمع بحاص اهيآ اي) : لاقي الف
 :دئاوف مظنلا نم مهف دقو

 .اعم امهب هقطنل « 29«ايأ» مزلت «اه» نأ : ىلوألا

 :ديسلا نبا لاق «نايب فطع : ليقو « اهل ةفص «ىأ» عبات نأ : ةيناثلاو

 .رهاظلا وهو

 )١( لمرلا نم وهو -  هلئاق مسا ىلع فقآ مل : هلئاق - .

 عدي ملو نوبرشي موقلا ىلع لخدي ىذلا وهو - نيغلاب - «الغاو» ىناكرتا «ىناعد» : ةغللا
 'واولا تفذح لغو نم هنأل لغوي : هلصأ - لغي - «لغو» .لغولا . .بارشلا كلذ ىلإ

 .ةرسكلاو ءايلا نيب اهعوقول 1
 مساب فصو ىدانم ىأ« ءادنلا فرح هنم فذح «ناذهيأ اي : ىأ «ناذهيأ» : بارعإلا .

 «ىناعدو» هيلإ فاضم ريمضلاو هب لوعفم «امكداز» لعافو لعف «الك» نإذه وهو ةراشإلا

 ىلع ةفوطعم ةلمجلاو .رتتسم ريمض لعافلاو لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو ضام لعف اعد

 قلعتسم رورجمو راج «لغو نميف# ىناعد ىف بوصنملا ريمضلا نم لاح ءالغاو# «الك»
 . الغاوب
 .ةراشإلا مساب هيف ىدانلا فصو ثيح «ناذهيأ» : هيف دهاشلا

 هركذو !١7١ ص ىدركملاو .« ؟ / :55 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . ١18 / ١ عمهلا ىف ىطويسلا

 .(اهيأ) ! ىفو هج( ب (9)



 وهف ادماج ناك نإو « «لضافلا اهيأ» وحن تعن وهف اقتشم ناك نإ : ليقو
 .نايب فطع

 .«مزلت» هلوقل « مزال ةئثالثلا ءايشالا هذه دخأب «ىأ» فصو نأ : ةثلاثلاو

 ؟27(ةثالثلا دحأب) اهتعن مزل ملو :تلق نإف

 هيف ام ءادن ىلإ ةلصو هنألو «٠ هصيصخت نم دب الف «مهبم «ايأ» نآل : تلق
 .هفصو ءادنلاب دوصقملا ناكف « لأ

 اهريغ ةفص فالخب بصنلا اهيف زوجي الو ٠ عفرت «ىأ» ةفص نأ : ةعبارلاو
 «ىأ» ةفص بصن ىلإ ىنزاملا بهذو ءروهمجلا بهذم اذه .مدقت امم ةانثتسم ىهف
 . ةمومضملا-تايدانملا نم "9(اهريغ) ةفص ىلع اسايق

 دحأ هعبات الو هلبق بهذملا اذه نييوحنلا نم دحأ زجي مل : جاجزلا لاق
 :اولاقو «هئادن ىلإ ةلصو ىأو « اهتعن وه ءادنلاب دوصقملا نأ : كلذ ةلعو .هدعب

 .برعلا مالكل فلاخم بصنلاو

 .برعلا مالك نم عومسم هيف بصنلا نأ :شذابلا نبا ركذ : تلق

 .ةّقرعملا ىذ ىّدل :هلوقب راشأ ىنزاملا بهذمب ضيرعتلا ىلإو

 هتبسنو ؟ حراشلا هعبتو جاجزلاو ىنزاملا ىلإ ةيفاكلا حرش ىف زاوجلا بسن
 . مدقتملا همالك ليهستلا حرش ىف هنع لقن دقو « ةدعبتسم جاجزلا ىلإ

 نوكي نأ هطرش نم سيلف «ىأ» هب تعن اذإ ةراشإلا مسا نأ» : ةسماخلاو
 .قباسلا تيبلا هدهاشو روفصع نبال اقافو لأ ىذب اتوعنم

 .هب تعنلا ةحص ىف طرش.كلذ نأ امهريغ ركذو

 ال « ذاش ردان تيب ىلع هاينب كلام نباو روغصع نبا هيلإ بهذ امو : ليق

 .«امكداز الُك ناذهُيا)) رعاشلا لوق وهو ءدعاوقلا هلثم ىلع ىنبت

 )١(١ (ةثالثلا ءايشألا هذه ذحخأي) ب ىفو .اجا ا .

 ) )0(هريغ) أ ىفو ج ءاب ”

1١ 



 فرح هبحصي الأ هطرش «ىأ» هب توعنملا ةراشإلا مسا نأ : ةسداسلاو

 2 «لجرلا كاذ اهيأ اي) زاجأ هنإف «ء ناسيك نبال افالخ «اذهيأو# هلوقل « باطخلا

 .ىفاريسلا لاق عنملابو

 نوكت نأ ليهستلا ىف طرشو (لأ بوح صم) هلوق ىف قلطأ : تلق نإف

 - . ةيسنج

 . امك روضحلل «ىأ» دعب تراصو ةيسنج لأف «لجرلا اهيأ ايد : تلق اذإف

 .ةراشولا مسا دعب كلذك تراص

 ..هيلإ دشري ام همالك ىف سيلو «حيحص كلذ ظارتشا : تلق

 وحن ةفصلا حملل ىتلا لأ بوحصمب «ىأ» عابتإ ىمرجلاو ءارغلا زاجأ دقو

 .روهمجلا بهذم عتملاو .«ثراحلا اهيأ اي»

 . .هراجأ نم دنع نايب فطع لعجي نأ نيعتيو

 :تاهيبنت ٠ 00

 .«ةأرملا اهتيأ اي» وحن اهفوصوم ثينآتل «ىأ» .ثنؤت : لوألا

 .عمجت الو .ىنثت الو ءاتلا تابثإ زايتخالا| : :عيدبلا ىف لاقو

 أدتبل ربخ .«ىأ» دعب عوفرملا نأ ىلا هيلوق دحأ ىف شفخألا بهذ : ىناثلا

 .  .ةلمجلاب ةلوصوم يأو فوذحم

 اهلصو زاجلو 'ىلوأ ناك لب ادتبلا روهظ رام كلذك ناك ول هنأب درو

 2 .فرظلاو ةيلعفلاب

 مسا سيصل تلخد .«اه» نأ ىلإ . ناسيك ناو نويفوكلا بهذ : ثلاثلا

 . ةراشإلا

 . ")اهب ءافتكا «اذ» فذحو «لجرلا اذهيأ اي اي :ديري رب ؟لجرلا اهيأ اي) لاق اذإو

 «اه) و بصن لحم ىف مضلا ىلع ىئنبم ىدانم 7 8 وه «لجرلا اذهيأ ايد بارعإف )١(

 ةمضب عوفرم نايب فطع وأ اذل ةفضص «لجرلا» عفر لحم ىف ىأ ةفص ءاذ»و هيبنتلل
 1 . : 0641 . ةرهاظ



 وأ ناك ةدرفم ءةعوفرم الإ نوكت الو «ىل» ةفص "قص نأ زوجي : عبارلا

 («”زجارلا لوقك «' ةفاضم

 0 . ىلا وذ ةلهاجلا اهيأ اي

 : هلوقو

 ةّقرعملا تيفي اهكرت ناك ْنإ هّفصلا ىف ئأك ةراشإ وُدو

 "ااا 0 :ناتلاح ءادنلا ىف ةراشإلا مسال
 موزل ىف «ايأ» كاذ ذإ ىواسيف لآ هيف ام ءادنل ةلصو لعجي نأ : امهادحإ

 ردضم لوصومب وأ « ةيسنجلا لأ بوحصمب الإ تعني ال هنأو «هعفر بوجوو هتعن

 .«لعف ىذلا اذه اي» و «لجرلا اذه اي» : لوقتف لأب

 هنال ٠ دارملا تافل هيلع فقولا ردق ول « هب فتكم ريغ ةلاحلا هذه ىف وهو

 ذإ نوكيف «هريغل هلصو ال «هئادنب فتكم ردقي نأ : ىرخألاو . .هريغ ءادنل ةلصو
 .هتعن مزلي الف «ىأ» ريغك كاذ

 اذه اي» لوقتف فاضملابو لأ بوحصمب تعنيو «هبصنو هعفر زوجيو

 .بصنلاو عفرلاب -«ليوطلا

 )١( زجرلا نم وهو - جاجعلا ةيؤر وه : هلئاق -

 زكتلاب ةيح ىئدعوُت ال : همامتو
 رشلا ىلإ ناسنإلا عزن وهو  ةروسكملا ىازلا ديدشتو نونلاو ءاتلا حتفب «ىزتتلا وذ» : ةغللا
 .اهفنأي ةيحلا تزكن نم - فاكلا نوكسو نونلا حتفب - «زكتلاب»

 .زرغلاك ددحملا ءىشلاب زكنلا : سراف نبا لاقو
 مسا ىه ىتلا اه ةفص «لهاجلا» هتفص اهو ىدانم ىأو ءادن فرح اي «اهيأ ايه : بارعإلا

 هيلإ فاضم «ىزنتلا» لهاجلا ةفص «وذ» ةراشإلا .

 ام ىلإ فاضمب «لأ» هيف ام فصوو « لأ هيف امب «ايأ» فصو ؟لهاجلا اهيأ اي) : هيف دهاشلا ٠

 .لأ هيف

 هيوبيس هركذو . مظانلا نباو « ” / 551" ىنومشألا : ةيفلآلا حارش نم هركذ : هعضاوم

 ١. / 34م



 . ةقرعملا تيفي اهكرت ناك نإ : هلوق نم موهفم كلذو

 «ىأ» هب تعنت امب تعني نأ (ةفصلا ىف ىأك) هلوق ىضتقم : تلق نإف

 . هلثمب تعني ال ةراشإلا مساو «ةراشإلا مساب تعنت «ىأ»و

 ..هحوضول « كلذ ىلع هب هيبنتلا كرت : تلق

 : هيبنق

 «هؤادن زجي مل باطخلا فاك هتقحل اذإ ةراشإلا مسا نأ ىفاريسملا بهذم
 نييوحنلا ضعب , نع ناسيك نبا هيف ىكحو ءزاوملا الديك ياو ةيوبسيس بعمر

 . + هلوقو

 5 ريو 2 ت0 .٠ هوس 2 و

 بصت ًالوأ حتفاو مضو نا بصتني سوألا دعس دعس وحن ىف

 )حن افاضم ىدانملا ظفل رركت اذإ

 )١( طيسبلا نم وهو - هموقو ىميتلا أل نب رمع وجهي ةيطع نب ريرج وه : هلئاق .
 رمح رمع ةأوس ىف مُكيقْلي ال : همامتو .

 «مكلابأ الد هريغو ةرم ميت نيب قرفيل «ىدع ىلإ ميتلا فاضأ افإ «ىدع ميت١ : ةغللا

 «ةأوسا .هل اراقتحا مولعم بأ ريغ ىلإ بطاخملا بسني نأ هلصأو « باطخملا ىف ةظلغلل -

 .هموق ىلإ كلذ ىف باطخلاو «ةحيبقلا ةلعفلا - ةزمهلا حتفو واولا نوكسو نيسلا حتفب

 هنولمحت ال هوركمو اهب مكل لبق ال ةبلب ىف رمع مكيمري نأ ىدع ميت اي اورذحا : ىتعملا

 اوكرت اذإ مهنأل هرطخ ىف عوقولا اونمأي ىتح هئاجسه نم هوعنمي نأ. ديري « ىل هضرعتب
 .هناسل مهيلع طلسي ذئنيحو .كلذب اوضر مهنأكف اريرج هءاجهو رمع
 فانضملا فذحو هديكأت عم فاضم ىدانم - بصنلاب - «ميت» ءادن فرح «اي» : بارعألا

 ال «مكلابأ ال» ىدع ميت اي ىدع ميت. اي : هريدقتو «هيلع ىناثلا .ةلالدل .لوألا نم هيلإ

 «ماللا هذهب رج لحم ىف فاكلاو دئاز فرح ماللا 'مكل» ال مسا «ابأ» سنجلل ةيفان

 «ال» ةرضحلا ىف مكلابأ ال :ىأ فوذحم ال ربخو ءال مسا ىلإ ةفاضم ريدقتلا ىف اهنكلو

 ىف» هب لوعفم فاكلاو هيلع ةليقثلا نونلا لوخدل ىنبم الب مزج  عضوم ىف «مكنيقلي» ةيهان
 . لعاف «رمع» لعفلاب قلعتم رورجنمو راج «ةأوس

000 



 0 مكل ابأ ال ىدَع ْمْيَت ميت اي

 .هحتفو همض :ناهجو هيفف لوألا امأو ٠ ىناثلا بصن نم دب الف

 ىدانم هنأل ذعيح ىناثلا بصنو « ةفرعم (7”(درفم) ىدانم هنإف مض نإف

 ء فتصملا كلذ ركذ . ىنعأ رامضإ وأ لدب وأ نايب فطع وأ ديكوت وأ فاضم
 .قاقتشالا هيف لوأتو « تعنلا ىلع بصني نأ ىفاريسلا زاجأو . ديكوتلا ىف عزونو

 :هجوأ ةثالث هيفف لوألا حتف نإو

 فاضملا نيب مَحْفم ىناثلاو « ىناثلا دعب ام ىلإ فاضم ىدانم هنأ : اهدحأ
 .هيلإ فاضملاو

 ؟امحقم لعج اذإ ىناثلا بصن هجو امف : تلق نإف

 . ديكوتلا ىلع هبصن نإ : مهضعب لاق : تلق

 ىناثلاو « رخآلا هيلع لد فوذحم ىلإ فاضم ىدانم لوألا نأ : ىناثلا

 .قبس امك هجوأ ةسمخ نم هبصنو رخآلا ىلإ فاضم

 ءادحاو امسا العجو. َرشع ةسمخ بيكرت ابكر نيمسالا نأ : ثلاثلا
 ةسمخ تَلَعَف ام) :اولاق امك "20فاضم) ىدانم امهعومجمو «ءانب ةحتف امهتحتفو

 .ملعالا بهذه وهو (هل رشع

 ؟هحتف مأ لوألا مضأ حجرأ نيهجولا ىأ : تلق نإف

 .لثمألا هنأب ةيفاكلا ىف حرص دقو . ههجو حوضول همض لب : تلق

 ىف بجيف نيظفللا ىناث فيضأ دقو ,ىدانملا ظفل رركت ثيح «ميت ميت اي : هيف دهاشلا

 .بصنلاو مضلا لوألا ىف زوجيو بصنلا ىناثلا

 ىدوكملاو « 7٠١١ ليقع نباو ء« ” / 104 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 77 هيوبيسو . ” / ١57 عمهلا ىف ىطويسلاو « 57 ٠١/ شيعي نبا هركذو . 1١77 ص

 .ةنازخلا ىف ١77 دهاشلاو «٠ ١5" / ١

 )١( بس .

 ) )0.ب



 ؟لثم امك املع رركملا مسالا نوكي نأ كلذ ىف طرتشي لهف : تلق نإف

 لجر لجر اي) وحن سنجلا مسا لب ءطرتشي ال هنأ نييرصبلا بهذم : تلق

 لوألا مض زاوج ىنف ملعلاك ؛(ديز بحاص بحاص اي ) وحن فصولاو ( موق

 .نيونت الب هحتفو

 ىلإ اوبهذف فصولا ىفو ءهبصن اوعنمف ؛ سنجلا مسا ىف نويفوكلا فلاخو
 زاوج ىف اوفلتخي ملو (ديز بحاص اًبحاص اي) : لوقتف «انونم الإ بصتتي ال هنأ

 ١ . .كلذ عيمج ىف مضلا



 ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا
 ايدبع ادب دبع ىدبع دبعك ايل فضي نإ حص ىدانم لعجاو

 همكحك ءادنلا ىف رخآلا لتعم ناك اذإ ءايلا ىلإ فاضملا ''"ىدانملا) مكح
 .(حص) هلوقب هنع زرتحاف  مدقت دقو ءادنلا ريغ ىف

 ىف راشأ دقو 4 هجوأ ةتس ءادنلا ىف هيف زوجيف : .٠ رخآلا حيحصلا امأو

 .(دبع اي) وحن ةفاضإلا ةينب ءافتكا مضي نأ : سداسلاو ةسمخ ىلإ مظنلا

 مث .ةكرحتمو ةنكاس ءايلا تابثإ مث 3 ةرسكلا ءاقبإو ءايلا لا فذح اهحصفأو

 - ؛مكحا بر لاق»و , 7بلس لاقؤ ئرق دقو ءمضلا اهلقأو

 . سبتلي مل اذإ اذهو : نيبولشلا لاق ««ىلعْمَت ال مأ اي) سنوي ىكحو - مضلاب
 . هيلع لبقملا ىدانملاب ىنعي

 ..دصقلاو لابقإلاب وأ ةفاضإلاب ةغللا هذه ىلع مومضملا فيرعتف : تلق نإف

 ا .لمتحم امهالك : تلق

 ءمضلا ىلع هونبف دصقلاب افرعم هولعج : لاقف ىناثلاب ةياهنلا ىف حرص دقو
 0 . ىهتنا .هنيعب الجر تدصق اذإ «لجر اي» ىف ىه امك ةمضلا هذهو

 : هجوأ ةثالثل رهظأ لوألاو

 لابقإلاو دصقلاب هفيرعت ناك ولو 3 فاضملا ىف ةغل هولعج مهنأ : اهدحأ

 .هيف ةغل نكي مل
 ”«قونخم ديفا لثم ناكل « فاضملا ليبق نم لعجي مل ول : يناثلا

 . ليلق ءادنلا فرح فذحو 0( حبصأ»و

.1)١( 

 | . فسوي ةروس نم 77“ ةيآلا نم (؟١)

 دتفا : ىأ.ءهلامب هسفن ءادتفاب لخبي وهو «٠ قيضو ةدش ىف.عقو رطضم لكل برضي لثم (9)

 .قونخم اي كسفن

 دقف - حبصلا ءيجيل ليلاي هتنا : ىأ - ءىشلل ضغبلاو ةهاركلا رهظي نمل برضي لثم (54)

 . ءاذنلا فرح فذح



 « ىأل ةفص لصألا ىف ناكل ؛ةفاضإلا ىونم ريغ نابتك ول هنأ : كلاثلاو

 فذح مث «ىبر اي) لصألا نوك نيعتف «ىأ» اهب فضوت ال ىلاعت هللا ءامسأو

 اذهو « ةدوصقملا ةركنلاب ذئتيح ههبشل ؛ ءمضلا ىلع ىنبو ءافيفخت هيلإ فاضملا

 ٠ فنصملا رايتخا

 ,.. :تاهيبنت

 هراجأو «دبع اي) وحن ةحتفلاب ءافتكا ا فنالا عنم نيركالا نع لقن : لوألا

 . ىنراملاو :ىسزافلاو شفخاأللا .

 ليهستلا ىف هديقو  مهرثكأ هقلطأ امك هجوالا هذه زاوج انه قلطأ : ىناثلا

 اي» وحن لابقتسالا وأ لاحلا ىنعمب لعافلا مسا نم (زارتحا صيصختتلا ةفاضإب

 هب تلصتا ام جرامت مل لاصفنالا ةين ىف ءايلاو.فيفخت ةفاضإ هتفاضإ نإف ؟ئمركم
 ريغ ىف اهل ظح الو «بلقت الو فذحت الف «فذحلا ىف اهكراسشتف ضاق ايب هبشيف

 مالغ اي» سلاجملا ىف بلعث لوقل قفاوم وهو «هحرش ىف هلاق .نوكسلاو حتفلا

 .هنم ءايلا طقست ال «لبقأ ىبراض ايه و ءايلا هنم طقست لبقأ

 | . لعفلاو مسالا نيب قرف كلذو

 لاحملا ىنعمب لعافلا مسا .ىف ءايلا فذح روجي ال هنأ : ةياهنلا ىف ركذو

 2 .٠ لابقتسالاو

 كيلا 4 ىدانملا ةفاضإ ةرثكل «ءادثلا ىف ءايلل فاضملا فيفخت رثك امنإ : ثلاثلا >>
 ٠ - .فيفختلا, عبتتست ة ةرثكلاو

 اهفذح عمس دقو 2 ةكرحتتمو ةئكاس اهتابثإ حصالاف « ءادنلا ريغ ىف امأو

 :'هلوقك افلأ اهبلقو (”4 دابع رشف # وحنن ةرسكلاب ءانغتسا

 / هرمزلا ةروس نم 3 ال نم(

 وأ م 5 فيل ام 2 هردضو



 عيقتلا ىنيوريو مآ ىلإ 0 ع ع

 .ةرورضلا ىف اذه : روفصع نبا لاقو «امالغ ماق» : ىنراملا زاجأو

 : ؟كلوقك ةحتفلاب ءانغتسا فلألا فذحو

 نم رثكأ : هانعمو - ريثكتلل هيف ديدشتلاو - افاوطتو افيوطت فوط نم «فوطأ» : ةغللا

 نونلا حتفب - «عيقنلا» ءايوأ ىوأي هلزنم ىلإ ناسنإلا ىوأ نم «ىوآ» نافوطلاو نارودلا
 .دربي ضحملا نبللا - فاقلا رسكو

 فوطأ :ىأ .ةيردصم ام «فوطأ ام ريمض لعافلاو عراضم لعف «فوطأ» : بارعإلا

 لعف نم ةلمج «ىوآ» ةفطاع «مث» ريمض لعافلاو عراضم لعف فوطأو ءريثكلا فاوطلا

 نونلاو عراضم لعف ىوري «ىنيوريو» .رورجمو راج «امأ ىلإ» فوطأ ىلع فطع لعافو
 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «عيقنلا» لوعفم ءايلاو ةياقولل

 . املأ ءايلا تبلقف ىمأ هلصأ ذإ «امأ ىلإ» : هيف دهاشلا

 . ؟ / 07 عمهلا ىف ىطويسلا هركذ : هعضاوم

 )١( رفاولا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقآ مل : هلئاق -

 ىئم تاق ام عجارب تسلو : هردصو .

 رسحتو نزح - 'فهلي فهل نم «فهلب» عجز نم لعاف مسا ؛عجار# : ةغللا - .

 ىنتيل ىلوقو «ىنمتلا ةملكب الو ؛ةرسحلاو فهلتلا ةملكب دوعي ال ىنم بهذ ام نأ : ىنعملا

 .اذك ناكل اذك تلعف ىنأ ول : ىلوقب الو ء اذك تلمع

 ةردقم ةحتفب بوصنم .ةدئاز ءابلاو سيل ربخ ؟عجارب) اهمساو سيل «تسلو» : بارعإلا

 .هلعاف ريمض هيفو « دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخخآ ىلع

 ضام لعف «تاف» هب لوعفم لوصوم مسا «ام» لعاف مسا هنأل «٠ «فهلب» ام ةلص ةلمجلاو

 ءادنلا فرح فذحب ىذداتم فهلو ةراج ءايلا .

 ءابلاب رورجم هظفل دصق تيلو ةراج ءابلا «تيلب» ىفنلا ديكأتل ةدئاز الو ةفطاع واولا «الو»

 .تيل ىلع فوطعم هظفل دصق «ىنأ ول ةقباسلا لثم «الو»

 فوذحم ءادن فرحب ىدانم «فهل» نإ ثيح «فهلب» : هيف دهاشلا .٠ ءايل فاضم وهو

 .ىفهل اي هلصأو - اهيلع ليلد ةحتفلاو «ةفوذحملا افلأ ةبلقنملا ملكتملا

 هيف دهاش الو ءادنلا ىلع ال . ةياكحلا ىلع ءايلاب رورجم «فهل» نإ : ليقو .

 ماشه نباو « 5 / 555 ص ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم 555 / ” 2

 ص رطقلا ىفو 7١5 «٠ ؟ / 57 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو .



 ىنا َوَل الو تيَلب الو فهّلب لل ممم ملل

 وبأ هزاجأف ةفاضإلا ديرت تنأو «مالغ ءاج» وحن ءادنلا ريغ ىف مضلا امأو

 | ٠ ةلق ىلع هريغو رمع'

 :2 هلوقب اولدتساو

 لام تكلهأ امنإو 0.0... ا

 00 . ىلام : ديري

 .ورمع وبأ هب لدتسا ام لوأتو ٠ ئراضنألا ديز وبأ هدرو

 ءاي ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا رخآ ناك اذإ : ةيفاكلا حرش ىف لاق : عبارلا
 . . 29 ىنبك ةددشم

 )١( رفاولا نم وهو - ءافلغ نب سوا وه : هلئاق -
 ا ىلع ىبوصو ىئطخ امّنِإ ىنيِرد : همامتو 0

 ىلام هتكلهأ ىذلا نإ : ىأ «لام تكلهأ» ىباوص : ىأ «ىبوص» ىنيكرتا :«ىنيرذ» : ةغللا

 .ىريغ لام ال

 نع اهتفك ةفاك ام بصنو ديكوت فرح نإ «امثإ» لوعفمو لعافو لعف «ىنيرذ» : بارعإلا
 ربخ رورجمو راج «ىلع» هيلع فظع «ىبوصو» هيلإ فاضم ءايلاو أدستبم «ىئطخ» لمعلا
 هلعاف ءاتلاو ضام لمف كلهأ «تكلهأ» ةفاك امو بصنو ديكوت فرح نإ «امنإو» أدتبملا

 .هب لوعفم «لام#

 .اهلبق ام بارعإ رهظف ةفاضإلا ءاي فذحف «ئلام» هلصأ ذإ «لام» : هيف دهاشلا

 دهاش ال ذئئيحف .ء ضرع ال لام هتكلهأ ىذلا نإ : ىنعملا:لاقو .ىراضنالا ديز وبأ هدرو

 ؟ / 54 عماوللا رردلا ه . نإ ربخ هنأ ىلع اعوفرم نكي «لام» نأل هيف .

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذ : هعضاوم 07 / ” .

 ماللا تددرو لصولا فلأ تفذح هترغص اذإو - نيتحتفب - ونب هلصأو نبا ريغصت : ّىنب )١(
 «نوكسلاب امهدحأ قبسو ءايلاو واولا عامتجال .«ءاي واولا تيلقف + وينب ىقبيف ةقوذحملا

 */969١١1ه بلقلا ادع ام هيف نوكي ءاي همال ناب لوقلا ىلعو« هايلا ىف ءايلا مغدتو

 . نابص



 ارارف ملكتملا ءاي فذح مازتلا ىلع رسكلاف ؛ ريغ ال ىنب اي وأ ىنب اي : ليق
 دعب سيل و« نيءايلا دوجو لبق اهفذح راتخي ناك ةئلاثلا نأ عم تاءايلا ىلاوت نم .

 .هموزل الإ ءىشلا رايتخا

 : نيهجو ىلع حتفلاو

 .لقثتسم لدب اهنأل اهفذح مزتلا مث ؛ افلأ تلدبأ مكتملا ءاي نوكت نأ :امهدحأ

 ءاي ىف امهالوأ تمغدأ مث تفذح ىنب ىءاي ةيناث نوكت نأو : ىناشلاو

 . حتفلا اهلصأ نآل « تحتفف ملكتملا

 : هلوق
 همس © هس 852 سا ريب هما و و

 رقم ال مع نبا اي مأ نبا اي ىف رمتسا ءايلا فذحو رسك وا حتفو
 ريغ ىف اهمكحك هعم ءايلا مكح ناك ءايلا ىلإ فاضملا ىلإ فاضملا ىدون اذإ

 ىف امهلامعتسا رثك امل امهنإف مع نبا و «مأ نبا» الإ «ىخأ نبا اي) وحن ءادنلا
 .- اهرسكو ميملا حتفب - «مأ نبا ايه : لاقيف فيفختلاب اصخ ءادنلا

 ْ : نالوق هيفف حتفلا امأ

 فلالا تفذحف - افلأ ءايلا بلقب - ءًمعد و «امأد لصألا نأ : امهدحأ

 .اهيلع اليلد ةحتفلا تيقبو

 . حتفلا ىلع ىنبو اًبكرم (دحاو اًمسا العج امهنأ : ىناثلاو

 ىناثلاو . شفخألا نع ىكحو ةديبع ىبأو ءارفلاو ىئاسكلا لوق لوالاو

 .نييرصبلاو هيوبيس بهذم وه : ليق
 ءايلا نع رسكلاب هيف ئرّتجا امم هنأ هريغو جاجزلا لوق رهاظف : رسكلا امأو

 . بيكرت ريغ نم ةفوذحملا

 «مع نبا و «مأ ةنبا» و «مأ نبا» نأ نودقتعي انباحصأو : فاشترالا ىف لاق

 اهايإ مهفذحك ءايلا اوفذحو « دحاو مسا مكحب ب برعلا اهل تمّكح (مع ةنبا» و

 .اهيلإ هوفاضأ اذإ «رشع دحأ» نم



 ؟ ا) هلوق ىنعم ام : تلق نإف
 ال ثيحب ادرطاو مهمالك ىف ارمتسا نيهجولا نيذه نأ ىلإ ريشي : تلق

 .عبسلا ىف امهب ئرق دقو «ةرورضلا ىف الإ فلألاو ءايلا نوتبثي نوداكي

 ش ؟ دوجأ امهيأف : تلق نإف

 .رهاظ وهو دوجأ رسكلا نأ ىلع مهضعب صن : تلق '

 نبا»و « مأ نبا » مكح امهمكحو «مع ةئبا» و «مأ ةنبا» ركذي مل : تلق نإف

 .؟مع

 .هعرف ركذ نع ركذملا ركذب ىنغتسا هنأك : تلق

 دقو « عنتمم امهريغ نأ حتفلاو رسكلا ىلع ىلع هراصتقا مهوي دق : تلق نإف

 .ءايلا :ىنعي ")الأ تبلُق وأ .تتبث امبرو :ليهستلا ىف لاق

 ماو مالكلا ىف رمتسي مل امهريغ نأ (ارمتسا) هلوق نم مهفي ىذلا : تلق
 .امهدارطاك درطي

 « ردنو : ةيفاكلا ىفو ء امبرو : لاق كلذلو .٠ نافيعض ناهجولا ناذهو

 ش .ةرورضلا ىف الإ فلألاو ءايلا نوتبثي.نوداكي الو : اهحرش ىفو

 .ناتليلق ناتغل امه : هريغ لاقو

 : 99هلؤق ايلا تابثإ نمو

 )١( ص ليهستلا ١87 .

 هاخنأ اهيف ىثري ةديصق نم رذنملا نب ةلمرح همساو - ىئاظلا ديز وبأ وه: هلئاق (1)

 - فيفخلا نم وهو - ديدّش رهدل ىتتيلَ تنا : همامتو

 .دودمملا دبألا : ةرهذلا قيقش ريغصت «قيقش» : ةغللا

 دقو نمزلا تاليو ىساقأ اديحو.ىنتكرتو تبهذ دقل « ىسفنك هسفن نم اي ىخأ اي : ىنعملا

 . هيلغ دمتعأ اريهظو هل دنتسأ انكر تنك

 مأو فاضم نبا «ىمأ» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ىدانم «نبا» 'ءادن فرح «اي» : بارعإلا

 < «قيقش» ءادن فرح اي ةفطاع واولا «ايو» هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم مأو هيلإ فاضم



 0 ىسفت قيقش ايو ىمأ نبا اي ا 4

 : ؟'هلوق فلألا تابثإ نمو

 0 ىعجهاو ىموُلَت ال مَع ةنبا اي

 «تنا» سفن ىلإ ةفاضم ملكتملا ءايو هيلإ فاضم «ىسفن» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ىدانم

 لوعفم ءايلاو ةياقولل نوئلاو لغاف ءاتلاو ضام لعف فلخ «ىنتفلخ» ادتبم لصفنم ريمض

 ةفص «ديدش» فلخب قلعتم رورجمو راج «رهدلا أدتبملا ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو «هب
 1 .رهدل

 .- ةرورض اذهو - «ىمأ» ىف ملكتملا اي تبثأ ثيح «ىمأ نبا ايه : هيف دهاشلا
 ا“ / 5448 ماشه نباو ء'” / 40 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 شيعي نباو ء« ١ / 718 هيوبيسو . ؟ / 04 عمهلا ىف هركذو ء« ٠١5 ص ىطويسلاو
 '. ٠١8 ص رطقلا ىفو ء” /7

 مآ هتأرما بطاخي - ةمادق نب لضفلا همساو - ىلجعلا مجنلا وبأ وه : هلئاق )١(

 1 .رايخلا

 ٠ .- زجرلا نم وهو - ىَعَمْسَم باجح موللا قرخي ال : همامتو
 داقرلا وهو . عوجهلا نم «ىعجها» باتعلا ةرثك وهو « موللا نم «ىمولت ال» : ةغللا
 .نذالا نع ةيانك «ىعمسم باجح» ليللاب

 اذه كمؤل نإف «ىمانو ةحارلاب كسفن ىذخو ٠ ىمع ةنبا اي ىباتعو ىمول ىكرتا : ىنعملا
 .هفعضو هربكل هل موللا ةريثك تناكو .هيلإ عمتسأ الو ىعمس ىلإ لصي ال

 ةردقم ةرسكب رورجم هيلإ فاضم «امع» بوصنم ىدانم ةنباو ءادنلل اي «ةنبا اي: بارعإلا
 ةيهان «ال» هيلإ فاضم ءايلا نع ةبلقنملا فلالاو . فلالا ةبسانم ةحتف اهروهظ نم عنم
 لعاف ةبطاخملا ءايو نونلا فذح همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف «ىمولت»

 ىلع ىنبم رمأ لعف ىعجهاو ةفطاع واولا «ىعجهاو» عفر لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم
 . لعاف ةثنؤملا ريمض ءايلاو ٠ نونلا فذح

 | | .ةرورضلل ملكتملا ءاي نع ةبلقنملا فلألا تبثأ ثيح «امع ةنبا اي» : هيف دهاشلا

 « 5١8 ص رطقلا ىف هركذو . ” / 407 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 75١8/ ١ هيوبيس هركذو . ” / 04 غمهلا ىفو ٠١ 5 ص ىطويسلاو ٠ مظانلا نباو

 . ؟/ ١7 شيعي نباو

٠١8 



 : (7هلوق امأو

 امهلا فكنو نيزيزع شعت  امع نبا اي ىلع ال ىل نك
 .قالطإلل هيف فلألا نوكت.نأ لمتحيف

 ؟دوجأ نيهجولا نيذه ىأف : تلق نإف

 .اهتابثإ نم دوجأ افلأ ءايلا بلق :مهضعب لاق : تلق

 .حتفلاو ناكسإلا : ناهجو اهيفف ءايلا تبث اذإ

 .تاغل ةسمخلا نأ ىلع مهضعب صنو "”(هجوأ) ةسمخ : لصاحلاف

 هلوقو : 

 ضوعاتلا ايلا نمو ْمَتْفا وأ رسكاو ضرع تمأ تأ ادنلا ىنو
 ةمدقملا ةتسلا / وجولا امهيف راج ءايلا ىلإ نيفاضم مالاو بالا 29(ىدون) اذإ

 .(دبع اي) وحن ىف

 نبا رق حتفلابو .ةحوتفمو ةروسكم ءايلا نم ثيناتلا ماتا ضيوعتب نادرفنيو

 . ةعبسلا نَم هريغ أرق رسكلابو رماع

 )١( لئاق .ىلع هل فقأ مل : هلئاق ٠ .هلئاق ىلإ هزعي ملو حتفلا وبأ هدشنأ : ىنيعلا لاقو 35

 زجرلا نم وهو -.
 ناك ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «ىل» ريمض ناك مساو رمأ لعف «نك» : بارعإلا

 «امع» ىدانم نباو ءادن فرح اي «نبا اي) ىلع نكت ال : ىنأ . هيلع فطع «ىلع ال»

 نم لاح «نيزيزع» ريمض لعافلاو رمألا باوج هنأل « موزجم لعف («شعن» هيلإ فاضم

 ةلمجلاو « هب لوعفم «امهلا» ريمض لعاقفلاو عراضم لعف «فكنو» شعن يف ىذلا ريمضلا

 .قالطإلل فلالاو ىلوألا ةلمحلا ىلع فطع.

 فلألا هذه تتبثو « افلأ ةفاضإلا ءاي رعاشلا بلق ثيح «اَمُع نبا اي» : هيف دهاشلا .

 ص ةيفلألل هحرش ىف ىدوكملا هركذ : هعضاوم ١78  2عمهلا ىف ىطويسلاو 07 / ,1

 اجلا (١

 .(ىون) أ ىفو ج ءاب (0



 - ءاتلا اهنع ضوع املف ءايلا لبق ةقحتسم تناك ةرسكلا نأ رسكلا هجوو

 ىف هنع ضوعملا نوكتل . اهيلع ةرسكلا تلعج - احوتفم الإ اهلبق ام نوكي الو
 ش .ةلمجلاب ةرسكلا ةعماجم

 .ةينلا ىف ءايلا نأل لصح رسكلا نأ ءارفلا نعو

 ؟ىتبأ اي : لاقي سيلو « ةينلا ىف ءايلا نوكت فيك : لاقو قاحسإ وبأ هدرو
 :ليقو « اهنع اضوع اهنوكل «ءايلا ةكرحب تكرح ءاتلا نأ « حتفلا هجوو

 . فلأآلا تفذحف (اتبأ اي) لصألا نأل

 . ءارفلا لوق در ام هدريو

 ؟ رثكأ نيهجولا ىأف : تلق نإف

 حتفلا نأ :حراشلا ركذو ءرثكأ رسكلا نأ ىلع هريغو فنصملا صن : تلق

 .رثكأ رسكلا نأ الإ : لاق « سيقأ

 : دئاوف مظانلا مالك نم مهف دقو

 «ءادنلا ىف الإ نوكي ال مأو بأ ىف ملكتملا ءاي نم ءاتلا ضيوعت نأ : ىلوألا
 . (ادنلا ىفو ) : هلوقل

 .مالاو بالاب صتخم كلذ نأ : ةيناثلا

 نم امهريغ ىف زاج ام امهيف زوجيف ؛مزالب سيل امهيف ضيوعتلا نا : ةثلاثلا
 .(ضرع) هلوق نم كلذ مِهُف ٠ ةقباسلا هجوألا

 نيب الو ءاهنع ضوع اهنأل ءءاتلاو ءايلا نيب عمجلا روجي ال هنأ : ةعبارلا
 .ءايلا نم لدب فلآلا نأل ؛فلألاو ءاتلا

 : ؟0هلوق امأو

 )١( ليوطلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل : هلئاق -.

 نم ضام لغف لاز ةيفان ال «تلزال» فاضم ىدانم «ىتبأ» ءادن فرح «اي» : بارعإلا

 ت ءاقلا «امنإف» لاز ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «انيف» لاز مسا ريمضلاو ناك تاوخأ

0 

٠١6١ 



 اشئاع تمد ام ٍشيعلا ىف لمأ اَنل 2 امّنإف انّيف تل ال ىتبا اي

 رفعج ىبأ ةءارق هريظنو « مالكلا ىف امهنيب عمجلا نييفوكلا نم ريثك راجأو

 . ب ىترسح اي »

 . ضوعملاو ضوعلا نيب عمجف

 : +(9هلوق امأو

 هع مءهل علا ت : ١
 اكاسعوأ كلع اتبأ اي 30602.2....... 5

 باهذل 3 ءايلاو ءاتلا نيب عمجلا نم نوهأ وهو 3 كلذ نم ىنج نبا هلعجف

 . هثع ضوعملا ةروص

 ربخن فوذحمب قلعتم رورجنمو راج «انل» لمعلا نع اهتفك امو ديكوت فرح نإو ليلعتلل ' <

 ام» لمأب قلعتم رورجمو راج «شيعلا ىف» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم «لمأ» مدقم
 . ماد ربخ «اشئاع» اهمسا ءاتلاو ناك تاوخأ نم مادو ةينامو ةيردصم ام «تمد

 ءملكتملا ءايو ءاتلا امهو ٠ ضوعملاو ضوعلا نيب هيف عمسجج ثيح ةئتبأ اي : هيف دهاشلا

 1 1 . .ملكتملا ءاي نع ضرع ءاتلا نال

 . ١١8 ص ىدركملاو « ؟ / 0 ىنونشالا : .ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم

 .رمزلا ةروس نم 07 ةيآلا نم )١(

 .- زجرلا نم وهو - 2جاجسعلا-نب ةيؤر وه : هلئاق (1)

 .كنامزو كتقو ناح دق «اكانأ ىنأ دق» : ةغللا
 .اقرر دهت كلع كرفس نامز ءاج دق. ئتبأ اي ىتنب لوقت :  ىنعملا

 لعف «ىنأ» قيقحت فرح ةدق» هيلإ فاضم ءايلاو لعاف «ىتنب» ضام لعف «لوقت 2 : بارعإلا

 ءاي ىلإ فاضم ىدانم «تبأ» ءادن فرح ةاي» هيلإ فاضم فاكلاو لعاف «اكانأ» ضام

 دهت كلعل : هريدقت . فوذحم هربخو لعل مسا فاكلاو . كللسعل ىف ةغل «كلع» ملكتملا

 .هدهت كاسع وأ : ىأ . .فوذحمم هربخو ىسع مسا فاكلا ءاكاسع» ةفطاع «وأ» اقزر

 .فلالاو ءاتلا نيب عمج ثيح ةاتبأ» : هيف دهاشلا

 2 ؟ / 58484 هيوبيس هركذو « ” / 508 : ةيفلألل هحرش ىف ئنومشألا ةركذ : هعضاوم

 ١75 / ١. فاصنإلاو كا ىتغملا ىفو



 ىدانملا رخآ اهب لصوي ىتلا فلألا ىه هيف فلألا : ةيفاكلا حرش ىف لاقو

 حراشلا روجو ء«ملكتملا ءاي نم الدب تسيلو ءابودنم وأ هب اثاغتسم وأ اديعب ناك اذإ
 ْ . "”نيرمألا

 :تاهيبنت

 وبأو ءارفلا هزاجأف ««تمأ اي» و «تبأ اي» ىف ءاتلا مض ىف فلتخا : لوألا

 : .جاجزلا هعنمو «٠ ساحنلا رفعج

 - « تمأ اي ١ لوقي نم برعلا نم عمس هنأ ليلخلا نع هيوبيس ىكحو
 . -مضلاب

 ءارفلا بهذمو ءءاهلاب ءاتلا هذه ىلع فقولا نأ نييرصبلا بهذم : ىناثلا

 . ءاتلاب

 . "زئاج فقولاو طخلا ىف ءاه اهلعجو : ليهستلا ىفو

 .ءاتلاب فحصملا ىف تمسرو « عبسلا ىف نيهجولاب ئرقو

 .«تابأ اي» روصقملا «ابأ» ىف اولاقو : ليهستلا حرش ىف لاق : ثلاثلا

 : رعاشلا لاق

 )١( ىدانملا رخآ اهب لصوي ىتلا اهنوكو « ءايلا نع اضوع اهنوك : ىأ .

 . ١87 ص ليهستلا (5)

 , <٠ ليوطلا نم وهو - 2 هلئاق ىلع فقآ مل : هلئاق (")

 .ابحاش ىنّثأر امل ىتتبا لوقت : هردصو

 .بحاش وهو ريغت اذإ بحشي هنول بحش نم ءابحاش» : ةغللا
 نيح ىتعمب فرظ «ال» هيلإ فاضم ءايلاو لعاف «ىتنبا» عراضم لعف «لوقت» : بارعإلا

 ريمض لعافلاو لوأ لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف ىأر «ىنتأر»

 بيرغب قلعتم رورجمو راج «ائيف» همسا فاكلاو هيبشت فرح «كنأك» ناث لوعفم «ابحاش»

 .عوفرم نأك ربخس «بيرغ»

 . رصقلاب - ابأ اي هلصأ نأل « ءاتلا هيف داز ثيح «تابأ اي : هيف دهاشلا

 ل



 بيرغ تاَبأ ايانيف كّنأك ...0٠0.0 ا

 000 .ىهتنا . "(ىابأ :.لاقل) ضوعي مل ولو
 ىلع جرخي : ليقو - ديعب وهو ٠ بلقف «ىتبأ اي» دارآ هنأ : مهتشعب معزو

 . .عابشإ فلألا نأ

 .«ىابأ اي صضوعي مل ولو» أ ىفو ج )١(

 الحال



 ىناثلا دلجملا تايوتحم

© © © © © © © © 

 ةحفصلا عوضولملا

 41 ىناثلا ءزجلا

 هما لعافلا

 ه8 020200 لعافلا نع بئانلا

 5,1١ لومعملا نع لماعلا لاغتشا

 5 | هموزلو لعفلا ىدعت

 14 لمعلا ىف عزانتلا

 345 ٠ ٠ قلطملا لوعفملا

 56 ٠' هل لوعفملا

 ف افرظ ىمسملا وهو هيف لوعفملا

 < هعم لوعفملا

 4 | ءانثتسالا

 . 17 ْ لاح لا

 ف ْ زييمتلا

 د



 عوضوملا

 رجلا فورح

 ٠ ةفاضإلا

 ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا

 ثلاثلا ءزجلا

 ردصملا لامعإ

 لعافلا مسا لامعإ

 رداصملا ةينبأ

 تاهبشملا تافصلاو نيلوعفملاو نيلعافلا امسأ ةيئبأ

 .. لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلا

 بجعتلا

 اههارجم ىرج امو سئبو معن

 ليضفتلا لعفأ

 تعنلا

 ديكوتلا

774 
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08# 

 ماا

 م

0456 

 مك”

 هل

 هدشلا

1/16 

 لح

 نذر



 عوضوملا

 فطعلا

 لدبلا

 ءادنلا

 ىدانملا عبات ىف (لصف)

 ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا

 .و/

484 

44 

 لش
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 فيرشلا ىوينلا نسل انكم
 3 15 هع © + باسلكاض

 هذاك بن © . .ليجتل راو
 رها/ :ةماعوتملل مساكقمأ نباب فورمعملا

 را ثلاثلا دلجملا

 عك روتكدلا ذاتسألا قيقحتو حش

 ناصيس ى عضل اربع
 مصزألا ماجى _تايغللا ذاشمأ

 اًقباس طويسأب ةيمالسإلا تانبلا ةيلك ديمعو

 ىلوألا ةّعبطلا

 5-80 مك..١ ه6

 "< رشنلاو عبطلا مزتلم

 راوزر) 2ىبيرعلا ركفلا راد
 ا ةرهاقلا - رصن ةنيدم - داقعلا سابع عراش 4

 71/611070 :سكاف - 77619484 :ت
 رتب. ءاكأ لك ءاهههطأ ."0تنت
 1110© ل وععا لع ءءاه هوه طأ مدت
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 :ىلع لمتشيو
 - ميخرتلا - ةيدنلا - ةثاغتسالا - ءادنلا تمزال ءامسأ

 - تاوصألاو لاعفألا ءامسأ - ءارغالاو ريذتحتلا - صاصتخالا

 - مزجلا لماوع - لعفلا بارعإ - فرصني ال ام - ديكوتلا انون

 .فلألاو ىذلاب رابخإلا - ءامولو ءالولو ءامأ» لصف - ءول» لصف

 .ةياكحلا - اذكو ؛نيأكو مك - ددعلا - ماللاو
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 ءادنلا تمزال ءامس)

 ىهو . ةرورض ""(ىف) الإ هريغ ىف لمعتست مل اهنأ ءادنلا اهتمزالم ىنعم

 ٠ .سيقمو ءعومسم : نابرض

 - (هانه) و .تمدقت دقو "”مهللا) و (تمأ اي) و (تبأ اي) : عومسملا نمف

 . رسكلاو مضلاب

 : ©2هلوقك

 0 ٠ هانه اي اهلوق ىنبار دقو

 :نيلوق ىلع ةملكلا هذه ةدام ىف اوفلتخاو

 ىلع اذهب نولئاقلا فلتخا مث ( و . ن .' ه) هتدام لصأ نأ : امهدحأ

 : بهاذم ةعبرأ

 .ب )1١(

 .ج ل(

 . ىدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما وه : هلئاق (3)

 ٌرشب اًرْش تقَحْلا كحيو : همامتو

 ءامسأ نم مسا - هانه - «هانه اي» كش الب ةيرلا ىف عقوأ اذإ بار نم «ىنبار» : ةغللا

 ام رثكأو «ناسنإ اي لجر اي ةلزنمب ,. لجر نع ةيانك وهو ءهاوس اميف لمعتست ال ءادنلا
 تقحلأ انيلإ ترص املف امهتم تنك هانعم «رشب اًرْش تقحلآ » ةظلغلاو ءافجلا دنع لمعتست
 .اهنم رش اهقيقحتو رش ةمهتلا نأل «ةمهتب ةمهت
 ءايلاو ةياقولل نونلاو ضام لعف «ىنبار» قيقحت فرح دقو «ةفطاع واولا «دقو » : بارعإلا

 .روصقم ىدانمو ءادن فرح «هانه اي) هيلإ فاضم اهو لعاف « اهلوق  لوعفم
 .لعافو لعف «تقحلا » ةفاضإلاب ضفخ لحم ىف فاكلاو ردصم حيو 2« كحيو »

 تقحلاب قلعتم رورجمو راج «رشب» لوقلا لوقم بصن لحم ىف ةلمجلاو ءهب لوعفم «اًرش»
 دمل فلالا هيلع تلخدأو ءاهلا هلصأ نأل «.لاعف ىلع هانب ثيح « هانه اي » : هيف دهاشلا .

 ش .ءادنلا ىف توصلا



 وهو « وانه لصالاو «.ةملكلا مال نم لدي (هاته) ىف ءاهلا نأ : لوألا

 .نييرصبلا رثكأ بهذم

 وهو « ماللا "2(لدب) لدب ىهف واولا نم ةلدبم ةزمه نم لدب اهنأ : ىئاثلاو

 8 . ىنج نبا بهذم

 دح ىلع ءانبلا سفن ىف ناتدئاز ءاهلاو فلألاو ةفوذحم ماللا نأ :ثلاثلاو

 ٠ .رمحأ ىف ةزمهلا ةدايز

 ديعبلا ىدانملا قحلت ىتلا ىه فلألاو "”اضيأ) ةفوذحم اللا ذأ نأ : عبارلاو
 لديو ءروفصع نباو فنصملا رايتخاو ءارفلا بهذم وهو « تكسلل ءاهلاو بودنملاو

 .نينكاسلا ءاقتلال « اهرسك هتحص ىلع

 وهو «٠ سلس باب نم وهف (ة .ن . ه) هتدام لصأ نأ : رخآلا لوقلاو
 | .ديز ىبأ بهذم

 هتدامو (نه) لصأ نأ ىلإ بهاذ بهذ ولو : نايح وبأ خيشلا لاق

 ةينثتلا ىف (نانانه اي) مهلوق نم باطخلا وبأ هاكح امب الدتسم ( ن .ن . ه)
 . ايهذم ناكل (نانه اي) :ديري

 : هلوقب هيلإ راشأ دقو «لف) : عومسملا نمو

 ادّيلاب ص خي ام ضْحَب فو

 .ةأرملل «ةلفاي» و «لجرلل «لف اي) : لاقي

 نع ةيانك : لُفَف « نيتركن نع ةيانك امهنأ هيوبيس بهذمف ءامهيف فلتخاو
 .ةأرما نع ةيانك : ٌةَلْفو « لجر

 ناك ول هنأب درو « امخرف ةنالفو نالف امهلصأ نأ ىلإ . نويفوكلا بهذو
 .ةَلُف ثينأتلا ىف ليق املو « (الُف) هيف ليقل امخرم

 . © ةلدبم » ب ىفو - ج ءآ(١)

 . ج لآ(



 نع ةيانك (لف) نأ ىلإ : طيسبلا بحاصو روفصع نباو نيبولشلا بهذو

 «هريغو ليهستلا حرش ىف حرص هنإف «مظانلا بهذم اذهو «نالف اي ىنعمب مّلَعلا

 ء لصالاامهو : لاق « ةنالف اي ىنعمب (ةّلُق اي) و .نالف اي ىنعمب (لُق اي) نأب

 . ةرورض ىف الإ ءادن ريغ ىف نيصوقنم نالمعتسي الو
 فلاخم «ةنالفو نالف ىنعمب امهنأ ىف نييفوكلا بهذمل قفاوم وهو : تلق

 . ميجرلا ىف هل

 ىف) نييفوكلا ةقفاوم «ىنعي) لصاألاامهو : هلوق : تلق نإف

 . "”(ميخرتلا

 ةنالفو نالف ؟”(ميخرت امهنأ ىف نييفوكلا بهذم فنصملا در دق : تلق)

 «'!(ليبق) نم هدنع امه لب «كلذ ىلع مهل قفاوم ريغ هنأ ملعف نيقباسلا نيهجولاب

 . ميخرت ريغل هنم فذح ام

 : هلوقب امهيلع هبن دقو (ناموت) و (نامْؤُل) : عومسملا نمو

 ذك نموت ُناَمْوُف ا 0030.
 .ءادنلاب ناصتخم : ىأ

 : هلثمو «مؤللا ميظع اي هانعمف - ماللا مضو زمهلاب - (نامؤل) امأ
 . ©0(ناَّمألَم اي) و (مألَم اي)

 ."”مونلا ريثك اي هانعمف - نونلا حتفب - «نامون» امأو)

 1 «ناهيبنت»

 دقو «مذلا ىف ىتأي نأ .(نامألم) وحن (نالَعَمَم) ءانب ىف رثكألا : لوألا

 .(نابيطم اي) و «شفخألاو هيوبيس هاكح . ©(َنامَرْكَم اي) حدملا ىف ءاج

 .ج أ( .ج أ(

 . «لبق» ج ءأ ىفو ءب (:4) .ج أ (5

 .جا(أ (5) . جا أ (0)

 . مركملا زيزعلا وه - ءارلا حتفب - (0
 ره

١٠ 



 .(نايذكم) فيحصت (نامركم) نأو «مذلاب صتخم هنأ : ديسلا نبا معزو

 .ءىشب سيلو
 ,نامألمو «نامؤلو «مألم ركذ نآ دعب - ةيفاكلا حرش ىف لاق : ىناثلا

 :نامركمو

 «حراشلا هعبتو . ىهتتنا . عامجإب عامسلا ىلع تاروصنقم تافصلا هذهو

 «هيلع سايقلا مهضعب زاجأ افالخ هيف نإف «(نالعفم) ريغ ىف حيحص وهو

 . (ةناتبخم اي) ىتنالا ىفو ل (ناثبخم اي) :لوقنف

 : لاقف سيقملا ىلإ لقتنا مث

 ادرطأو

 0 ْثاَبَح اي نزو ىثنألا بس ىف
 :نيطرشب طورشم هدارطا

 ..بسلا ىف نوكي نأ : امهدحأ

 .هيلي ىذلا عونلاك ىئالث نم نوكي نأ : ىناثلاو
 0 . . اًثينأتو ةنزو ًالدع لازنب ههيش رسكلا ىلع ةئانب ببسو

 سايسقلا ىف نأ مهوي : حراشلا مالكو ليهستلاو ةيفاكلا ىف فنصملا مالك
 .هدحو هيوبيس ىلع هصنل « اًقالخ هيلع

 ام باب ىف - فاشترالا ىفو ءافالخ هيف ملعأ الو : نايح وبأ خيشلا لاق
 .«قاسف» ىلع اسايق (حابق اي) لاقي الف « ساقي ال : مهضعب لاق - فرصني ال

 | :لاقف درطتسا مث
 .ىثالثلا نم اذكه رمألاو 00

 «كارت» و (لازَت» وحن ىثالث لعف لك نم درطم رمألل «لاعق# ءانب نأ ىنعي
 . عمس ام ©"7(الإ هنم لاقي ال) : لاقف دربملا هفلاحو .هيوبيس بهذم اذه

 ١( ج أ .



 : طورش ةعبرأ عونلا اذه ىلع سايقلا طورش نم فنصملا لمهأ : تلق نإف

 وحن عمس ام الإ هنم لاقي الف درجملا ريغ امأف « ادرجم نوكي نأ : لوألا

 . كارد

 . صقانلا نم ىنبي الف « امات نوكي نأ :ىناثلاو

 .عديو رذي نم ىنبي الف « فرصتلا لماك نوكي نأ : عبارلاو

 :هلوقو 3 هل ضرعتي ملف 3 حضاو طورشلا هذه ضعب طارتشا : تلق

 : لاقف عومسملا ىلإ عجر مث
 ودع ريما دوو حك

 ةمفف ممم ملل سقت الو لعف روكذلا بس ىف عاشو

 «قسف اي»و «ثبحخ ايا وحن روكذلا بس ىف لَعُف ىلإ لدع ام نأ : ىنعي

 هذه هنم عومسملاو : ليق : هيلع ساقي ال هعايش عمو «عئاش «مَكَل ايو ندع ايهو

 .ةعبرألا

 نمو «هيوبيس نع طيسبلا ىف هلقنو «هيلع ساقني هنأ ”(ىلع) ةبراغملا صنو
 ةقباسلا طورشلابف هيلع ساق

 «ةرورض ءادنلا ريغ ىف لمعتسا دق ظافلألا هذه ضعب نأ ىلع هبن مث

 ١ :هلوقب

 مم 0
 لف رعشلا ىف رجو ةلرءم مم ثمة مةمفوف

 "'زجارلا لوق ىف ىنعي

 . .ب(0)

 : رابغ تراثأو ةمحازتم تلبقأ دق اليإ فصي - ىلجعلا مجنلا وبأ وه : هلئاق (؟)

 - زجرلا نم وهو -.ةجُل ىف 2لجوهلاب ىلبإ هنم لضت : همامتو
 م .لتقت ملو بيشلا عفادت : نيعلاو ىنومشالا ىف هردصو

 ا/ ١٠6



 لف نع اًنالف كّسمأ

 ٠ :ناهيبنت
 ١ نالف نم فوذحم زجرلا ىف «لف» نأ هيوبيس مالك نم لصاحلا : لوألا

 نأل .«فلتخم امهانعمو «هريغ وه لب «ءادنلاب صتخملا وه سيلو ءرعشلا ةرورضل

 .ةفلتخم امهتدامو «ملع نع ةيانك اذهو 3 سنج مسا نع ةيانك صتخملا

 تلق رغص ولف «ماللا فوذحم وهو « ( ى . ل . ف) هتدام صتخملاف

 بهذ ام مدقتو «َنّيَلْف) : هيف تلق رغص ولف « (ن . ل . ف) هتدام اذهو

 ْ . فنصملا هيلإ

 الإ ةروكذملا ظافلألا نم ءادنلا ريغ ىف لمعتسي مل هنأ هدارم سيل : ىناثلا

 .«لف»

 جوهالا لجرلا ىلع قلطيو ءاهب مالعأ ال ىتلا ةعساولا ةزافملا انه دارملا «لجوهلا» : ةغللا
 .برحلا ىف تاوصألا طالتخاو ةبلجلا - ميجلا ديدشتو ماللا حتفب - «ةجلا

 مهضعب عفدي رشو ةحل ىف خويش موقب اضعب اهضعب ةعفادمو لبإلا محازت هبش : ىنعملا
 .مهنيب زجحا : ىأ .نالف نع انالف كسمأ : لاقيف اضعب

 .لاتقلا ىلإ عرستلا مهيف نابشلا نأل خويشلا صحو

 ءايلاو لضت لعاف «ىلبإ» لضتب قلعتم رورجمو راج «هنم١ عراضم لعف «لضت» : بارعإلا

 .اضيأ هب قلعتم رورجمو راج «ةحل ىف» هب قلعتم رورجمو راج «لجوهلاب» هيلإ فاضم

 : اهيف لاقي : ىأ .فوذحم لوقل لوقم ةلمجلاو ءهيف رتتسم ريمض هلعافو رمأ لعف «كسمأ»

 ْ .خلإ .كسما

 . كسمأب قلعتم رورجمو راج «لف نع » هب لوعفم «انالف»

 .رجلا فزحب اهرجو « ءادنلا ريغ ىف لمعتسا دق «لف» : هيف دهاشلا

 ء ” / 749 ماشه نباو ء« 5 / 45١ ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 . .٠ مظانلا نباو ١59 ص ىدوكملاو . ؟ / 7١5 ليقع نباو

 . ١ / ١لال عمهلا ىف ىطويسلاو 020١ ١١7 / ” ٠ / 777 هيوبيس هركذو

 4م١٠١



 : (9هلوق هئمو ؛ هريظن دورو ىلع اهيبنت . (2)(اهركذ) لب

 عك هدي ٠..

 . ءادنلا

 )١( (ركذ) ج ءأ ىفو - ب .
 )١( رفاولا نم وهو - . هتأرما وجهي - لورج همساو - ةئيطحلا : هلئاق -

 تيب ىلإ ىوآ مث فوطأ ام فوطأ
 * ةأرملا تيبلا ةدييعق «هتديعق» هلزنم ىلإ ىوأ جرام «يوآ» نارودلا رثكأ «فوطأ» : ةغللا
 .ثبخلا ىف ةيهانتم «عاكل » هيف دوعقلا ليطت اهنأل

 « توقلا ليصحتو قزرلا بلط ىف راهنلا ةماع نكامألا ىدايتراو ىنارود رثكأ انأ : ىنعملا

 . مؤللاو ةءاندلا ىف ةيهانتم ثبخلا ةديدش ةأرما ىلع الإ هيف ىنيع عقت الف ىتيب ىلإ دوعأ مث

 لعف «فوطأ» ةيردصم ؛ام» هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف «فوطأ» : بارعإلا

 فوطأ هلوق قلطم لوعفم ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد امو امو .هيف رتتسم هلعافو عراضم

 رورجمو راج «تيب ىلإ» .هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف «ىوآ» فطع فرح «مث» ىلوألا
 رج لحم ىف ةلمجلاو ءادتبملا ريخ «عاكل» هيلإ فاضم ريمضلاو أدتبم «هتديعق» ىواب قلعتم

 .تيب :هلوقل تعن

 . ةرورضلل - ءادنلا ريغ ىف لمعتسا دقو - لاعف نزو ىلع «عاكل» : دهاشلا

 نباو ١/78 ١ ليقع نباو . 7١5 / ٠ ماشه نبا :ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم
 . ةنازخلا ىف ١54 دهاشلاو مظانلا

١6 



 . ةثاغتسالا

 .ةقشم ىلع نيعي وأ « ةدش نم صّلخي نم ءادن ىه

 :لاوخأ ةثالث ثاغتسمللو

 .هلاوحأ رثكأ هذهو ءةحوتفم مالب رجي نأ : اهدحأ

 | .مالل ةبقاعم فلأب هرخآ ىف ءاجي نأ : ةيناثلا

 ديز اي» وحن قلطملا ىدانلاك لعجيو فلأآلاو ماللا نم درجي نأ : ةثلاثلا

 . "0هلوق اهنمو . اهلقأ هذهو «ورمعل

 0 بيجعلا بجعلل موق اي الأ

 )١( رفاولا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل : هلئاق -

 .بيرألل ضِرْعَت تالَفَملكو 00 : همامتو

 هيلإ قلي ملو هيلإ تفدلي مل - ءىشلا نع لفغ ردصم - ةلفغ عمج «تالفغلا» : ةغللا

 بقاوعلاب ريصبلا رومألاب ملاعلا «بيرالا هب لزنت « هل ضرعت» هلاب .
 مدعو ةلفغلا ثدحت فيك اورظنيو ءهلك بجعلا اوبجعيل ىموق وعدأو ثيغتسأ : ىنعملا

 بقاوعلاب ريبخلا رومالاب ريصبلل هابتنالا .
 ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم .ىدانم هب ثاغتسم «ىموق» هيبنت ةادأ «الا» : بارعإلا

 ردق اذإ مضلا ىلع اينبم نوكي نأ زوجيو « ميملا رسكب ءازتجا ةفوذخملا ملكتملا ءاي لبق

 لعفلاب وأ - ايب قلعتم - هلجأل ثاغتسم رورجمو راج «بجعلل » ةفاضإلا نع هعطق

 عراضم لعف «ضرعت » هيلع فوطعم «تالفغللو» بجعلل ةفص «بيجعلا» فوذحملا

 تالفغلا ىلع دوعي وهو هيف رتتسم هلعافو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ٠ لعفلا نم ةلمجلاو
 هلوقب قلعتم رورجمو راج (بيرألل) تالفغلا نم لاح بصن لحسم ىف هلعافو عراضملا

 .ضرعت - ٠ ش
 نمو « هلوأ ىف ةحوتفملا ماللا نم ايلاخ هب ثاغتسملاب ءاج ثيح «موق اي) : هيف دهاشلا

 ظ .هزيخآ ىف فلالا ..
 ىطويسلاو « مظانلا نباو « ” / ؟5 ماشه نبا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 ١٠١. 6ص
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 ْ : هلوقب لوألا ىلإ راشأف .ثلاثلا'
 م هاء مر ص عع 001 0

 ىضترملل ايك احوتفم ماللاب اضفخ ىدانم مسا ثيغتسا اذإ

 عقوم هعوقول تحتكفو « ةثاغتسالا ىلع صيصنتلل ماللاب ثاغتسملا رج امنإ

 امنإو ءهلجأ نم ثاغتسملا نيبو هنيب قرف كلذب لصحيلو ءىدانم هنوكلو ءرمضملا

 اهبش هاطعأ ماللا عم ()(هبيكرت) نأل .ةفرعم ادرفم ىدانم هنوك عم برعأ

 00 أ وف مظنلا نم مهف دقو .فاضملاب :دئاوف مظنلا ة دقو .فاضملاب
 . (ىدانم مسا ثيغتسا اذإ) : هلوقل هسفنب دعتم «ثاغتسا» نأ : ىلوألا

 ش .هب ثاغتسم : نولوقي نويوحنلاو

 ةغللا ىف فورعملاو «كلذ فالخب برعلا مالكو : ليهستلا حرش ىف لاق

 ش .هسفنب هلعف ىدعت

 . 94 مكبر نوثيغتست ْذِإ :  ىلاعت هللا لاق

 .تايبأ ىف ءابلاب "”(هيدعت) ءاج دقو «نيهجوب ىدعتي وه لب : ليقو

 .هنايب مدقتو (اضفخ) هلوقل «برعم ثاغتسملا نأ : ةيناثلا

 مل ءادنلا فرح نأل ,ىدانم ناك نإو « لأب نوكي نأ روجي هنأ : ةثئلاثلا

 . هيلع عمجم وهو «هليثمت نم «9(كلذ) مهف .اهرشابي

 : ءايشأ ةثالث هترابع ىلع دري : تلق نإف

 «ءاي ريغب هؤادن روجي هنأ مهوأف قلطأو (ىدانم مسا) : لاق هنأ : لوألا

 .ايب الإ ىداني ال ثاغتسملا نإف ءزئاج ريغ كلذو

 .لافنألا ةروس نم 4 ةيآلا نم (؟)

 . (هتيدعت) 1 ىفو - ج ءاب (0)
 .(كلذب) ج .أ ىفو + ب (4)

 ب

 ١11١ ١



 «مزالب سيل هنأ مدقت دقو ءمزجلا ةغيصب (ماللاب اضفخ) لاق هنأ : ىناثلاو

 | . رثكألا وه لب

 ءاي عم وهو هيف رسكي عضوم مَّكو « قلطأو (احوتفم) :لاق هنأ: "كبلاثلاو

 : "''هلوق ىف حتفلا وبأ زاجأ دقو . ىلاي» وجن يف ملكتلا

 ىلا نم ىلاَيو ىَقِبأ ام قوش اََ
 . ©29(هسفنل ثاغتسا نوكي نأو) هسفنب ثاغتسا اك نأ

 ذإ «كلذ ىلإ دشري (اي تَرَرَك نإ) دعب هلوق نأ لوألا ىلع باوجلا :

 .ءادنلا فرخ تررك نإ : 57 مل

 هرج نأ حضوي (فلأ ٠ تَيقاع ثيغتسا ام مالو) دعب هلوق ن نأ : : يناثلا نعو

 :.مزالب سيل ماللاب

 )١( ليوطلا نم وهو - .. ىبنتملا - نيسحلا نب دمحأ - بيطلا وبأ وه :هلئاق .

 ىبصأ ام ابق ايو ىرجام عمد ايو : 0

 «لام اذإ وبصي ابص نم «ىبصأ ام » دعبلا - (روصقم واولاو نونلا حتتفب - «ىونلا» :

 .ءىش لك ىلإ ليم هل علا هنمو
 اي نوكت وأ ءهاقبأ ام ىقوش موق ايف ىأ .فوذحم ىدانملاو ءادن فرح اي «ايف» : بارعإلا

 ام «ىقبأ ام) رسكلاب ءافتكا تفذحف ملكتملا ءايب ىقوش هلصأو أدتبم «قوش» هيبنتلا درجمل

 ام فوذحم دئاعلاو «هربخ عفر لحم ىف ىقبأ ةلمجو « ءادتبالاب عفر لحم ىف بجعتلل

 ءادن فرح «اي» ىبصأ ام بلق اي ىفو «ىرجأ ام عمد ايو ىف هلوقت مالكلا سفنو «هاقبأ
 دنع «اي» هنع تبان وعدأ : هريدقت فوذحمو لعفب ناقلعتم رورجمو راج «ىل» ةثاغتساو

 اثاغتسم ناك نإو «ىنج نباو ىسزافلا دنع اهسفن ايب وأ هب اثاغتسم ناك نإ . روهمجلا

 اوعدم ديزل اي : ريدقتلاو ىدانملا نم لاح فوذحم فصوب ناقلعتم رورجملاو راجلاف هلجأل

 . ىلإ
 .ةروسكم ىهو ةئاغتسالا مال هيف ماللا نإف «ىونلا نم ىلايو » : هيف دهاشلا

 . ىنغملا ىف ماشه نباو « ” / 55١ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشالا هركذ : هعضاوم

 .ج أ(
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 ثيح «ىلاي» نأ ىدنع حيحصلا : لاق روفصع نبا نأ ىلع « قالطإلا (17(ديقي)

 .فوذحم هب ثاغتسملاو هل ثاغتسم عقو

 اي :ريدقتلا ريصيف « رمضملا ءادنلا لعف ثاغتسملا ىف لماعلا نأب كلذ للعو
 اذه موزل ىف نأ الإ ءاهيلع لمح امو «تننظ» ريغ ىف زئاج ريغ كلذو « ىل وعدأ

 .ءادنلا فرحب هدنع قلعتت ماللا نأل ؛ارظن ىنج نبال

 :ناهيبنت
 « لآ ةيقب ىه : ليقف . ثاغتسملا ىلع ةلحخادلا ماللا ىف اوفلتخا : لوألا

 «نييفوكلا نع فنصملا هلقنو «ةفاضإلاب ضوفخم ديزو : ديز لآ اي : لصألاو

 .رظن ءارفلا ىلإ هتبسن ىفو .ءارفلا نع ةياهنلا بحاص هلقنو

 رهاظف .« لآ نم ةيقب اهنأ معز نم سانلا نم نأ . "”ىكح) ءارفلا نأل

 .هل ايهذم سيل هنأ هتياكح

 قلعتت الف ةدئاز : ليقف اوفلتخا مث ءرجلا مال اهنأ ىلإ روهمجلا بهذو

 ىلع هب قلعتت اميفو 2 قلعتتف ةدئازب تسيل : ليقو فورخ نبا رايتخا وهو « ءىشب

 :نالوق اذه

 نبا رايتخاو 2« هيوبيس بهذم وهو «فوذحملا لعفلاب قلعتت اهنأ : امهدحأ

 .روفصع

 . ىنج نبا بهذم وهو «ءادنلا فرحب قلعتت اهنأ : ىناثلا

 ««مولظملل عاجشلا ديزل اي» وحن هتفص ترج ثاغتسملا فصو اذإ : ثلاثلا

 هل دبال رورجملاو راجلا نآل . عضوملا ىلع المح ةفصلا بصن دعبي ال ةياهنلا ىفو

 .هب قلعتي ءىش نم

 . (ديقم) ب ىفو ج .10)
 . (مكح) جو . ب ىفو -0(1)

3 
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 : هلوقو

 اتا رثسكلاب كلذ ىوس ىفو اي َترَرَك نإ فوُطعملا عم حتفاو
 .ال . وأ «اي» رركتت نأ امإف ثاغتسملا ىلع فطع اذإ

 : ©0هلوقك ماللا تحتف ترركت نإف

 دايدزا ىف مهوتع سال ىموق لاكمأل ايو ىمْوَقَل اي

 ("”وحن ترسك رركتت مل نإو

 نم وهو- لئاق ىلإ هزعي ملو ءارفلا هدشنأ : ىنيعلا لاقو - هلئاق ىلع فقأ مل :هلئاق )١(
 . فيفخلا
 .موي دعب اموي ديزي «دايدزا ىف» رابكتسالا : وتعلا ةمهوتعا' : ةغللا

 اولع نودادزي موق نم ىنوعنميل ةعاجشلاو ةدجنلا ىف مهلاثمأبو ىموقب ثيغتسأ : ىنعملا

 .ببس ريغب ىنوملظيو ءىلع ارابكتساو
 ىموقو ةحوتفم ىهو ىلصأ رج فرح ماللا «ىمروقل» ةثاغتساو ءادن فرح («ايا :بارعإلا

 قلعتت ال ةدئاز ماللا :ليقو ءوعدأب قلعتم بصن لحم ىف رورجملاو راجلاو ءاهب رورجم

 ىلإ نويفوكلا بهذو «دئازلا رجلا فرح اهنم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ثاغتسملاو .ءىشب
 نيفلألا ىدحإو فيفختلل ةزمهلا تفذحف لآ اي لصألا نأو هدب ال فاضم مسا ماللا نأ

 قلعتم «سانأل» هيلإ فاضم « ىموق » كلذك هبارعإ « لاثمأل ايو » نيئكاسلا ءاقتلال

 رورجمو راج «دايدزا ىف» هيلإ فاضمو أدتبم ©« مهوتع  سانال مكوعدأ : ىأ - فوذحمب
 .سانأل ةفص رج لحم ىف ةلمجلاو ءربخ

 . هيف ماللا تحتف ثيح «لاثمأل اي» و«ىموقل اي» : هيف دهاشلا
 2١59 ص ىدوكملاو « " / "7 ىنومشالا : : ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . 77١ ص رطقلا ىفو "/1704 ماشه نباو « ٠١ 5 ص ىطويسلاو
 - طيسبلا نم وهو - هلئاق ىلع فقأ مل : هلئاق (؟)

 برتغم رادلا ديعب ءان كيكبي : هردصو
 بيرغ «برتغما) دعب ىنعمب - ىأني ىأن نم لعاف مسا «ءان» كيلع ىكبي «كيكبي» : ةغللا

 .نيعبرالا : ليقو «نيثالثلا زواج نم وهو - لهك عمج -«لوهكلا»

 «فورعم نم مهيلإ ىدست تنك امئيح « ءابرغلا دعابألا كدقفمل نزحيو كيكبي : ىنعم لا

 ىف انتكراشمل نابشلاو لوهكلا رشعم ايهف ؛كدقف دعب كنم هنوئري امل براقألا رسي دقو

 - .كلذ نم بجعلا

 و ١11



 1 مع 0 0

 بجعلل نابشللو لوهكللاي 0

 .سبللا نمأل ترسك امنإو

 ؟فوطعملا ىف ةمزال ىه لهف : تلق نإف

 ش : ©9هلوقل ال : تلق

 حاقتلا ىتقلا جَرشَحلا ىبأو حابرلاَيو اًنفاَطَمَل اي

 . نيرمألا نيب عمجف

 فوطعملاو ثاغتسمُلا نم ركذ ام ىوس هب ىنعي (كلذ ىوس) هلوق نأ ملعاو
 :نيئيش لمشف «اي» هعم داعملا

 رادلل هتفاضإو ءانل ةفص «رادلا ديعب» ىكبي لعاف «ءان» لوعفمو لعف «كيكبي» : بارعإلا -

 ءادن فرح اي «لوهكلل ايد ةيناث ةفص «برتغم» ةركنلل ةفص عقو كلذلو ؛؟ةضحم ريغ

 امك - فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو اهب رورجم لوهكلاو رج فرح ماللاو ةثاغتساو
 .هل ثاغتسم وهو - قبس

 ةفوطعم اهنوكل ء اهحتف سايقلا ناك نإو ماللا هيف ترسك ثيح «نابشلل» : هيف دهاشلا
 .«بجعللا اضيأو «ترسك ءادنلا فرح رركتي ملو سبللا لاز ال نكل ءىلوألا ماللا ىلع

 ىفو ” / 565 ماشه نباو .« ” / 5””؟ ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 ىف ٠١ دهاشلاو « ١48٠/ ١ عمهلا ىفو ٠١5 ص ىطويسلاو . 7؟١ ص رطقلا
 ٠ . ةنازخلا

 )١( فيفخلا نم وهو - ةلوهجملا هيوبيس تايبأ نم وه : هلئاق -

 ءالؤه ىثري رعاشلاف - لاجر ءامساأ - جرشحلا ىبأ» و «حاير» و «فاطع» :ةغللا

 ءاطعلا ريثكلا - ةددشملا ءافلاو نونلاب - «حافنلا» . .

 هلبق ام ىلع فطع «جرشحلا ىبأو - ةحوتفم ماللاو ءادن فرح اي ءانفاطعل اي) : بارعإلا

 هتفص «حافنلا» جرشحلا ىبأ نم لدب «ىتفلا» جرشحلا ىبأل اي : ريدقتلاو .

 هيف دهاشلا :

 ."اي» راركتل ماللا هيف تحتف ثيح «حابرل ايه - ١
 .جرشحلا ىبأل ايو هلصأ ذإ جرشحلا ىبأو » هلوق ىف امك فوطعملا ىف ماللا كرت - ؟

 « ١ / 3719 هيوبيس هركذو « 7 / 557 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 : ةنازخلا ىف ٠١8 دهاشلاو ء١/ ١8٠ عمهلا ىف ىطويسلاو « ١/١١ شيعي نباو
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 نم ثاغتسملا رخآلاو ٠ مدقت امك «اي) هعم دعت مل ىذلا فوطعملا : امهدحأ
 * . هلجأ

 :تاهيبنت

 شل ديل ايف وحن ءايلا عم الا همس ماللا حتطف رمضلا اما 3 ةرهاظلا

 : "هلو ىف ليقو «نيرمألا لمتحا «كل ايد : تلق اذإو

 هلل ةموجن نأك ٍليَل نم كلاي
 . ةثاغتسالل هيف ماللا نإ

 : ليقف ءهلجأ نم ثاغتسملل ةراجلا ماللا هب قلعتت اميف فلتخا :ىناثلا
 . ءادتلا فرحي

 ىأ ةفوذحم لاحي : ليقو 2 (2ديزل كوعدأ ىأ .فوذحم لعفب : ليقو

 .ديزل اوعدم

 كوعدأ هريدقت رمضم لعفب قلعتت اهنأ روفصع نبا لوق نأ اذهب ملع دقو

 .لاق امك سيل ادحاو الوق

 )١( ليوطلا نم وهو- ىدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما وه : هلئاق -
 لبيب تدش ٍلْثَفلا راَغَم لكب : هماتو .

 مسا - ءابلا مضو لاذلا نوكسو ءايلا حتفب - «لبذيب» لتفلا مكحم «لتفلا راغم» : ةغللا

 كلوطأ ام ليلاي : لاق هنأك . ةئاغتسالل كل ىف ماللاو ءاذدت فرح اي ؟كلايف» : بارعإلا

 هيبشتلل «نأك١ ليلعتلل اهنأل نمب رجو هلجأ نم ثاغتسم ليلو رج فرح نم « «ليل نم

 ا .نأك ريخخ عفر لحم ىف ةلمج ؛«ليذيب تدش» هيلإ فاضم ءاهلاو نأك مسا ؛هموجن»

 ثاغتسم هنأ عم هيف ماللا تحتفو «ةئاغتسالل هيف ماللا تءاج ثيح ؛كلايف» : هيف دهاشلا
 .هلجأ نم

 ةيفلألل هحرش ىف ىنومشأالا هركذ : هعضاوم 8517 / 7 . '

 ىلع هفالخب ناتلمج اذه ىلع مالكلاو .ثاغتسملا دعي ردقم : ىأ - فوذحم لعفب (')

 .ثلاثلاو لوألا

١1 5 : 1 



 ماللا ىنعمب ليلعتلل ىتأت دق اهنأل نمب هلجأ نم ثاغتسملا رجي دق : ثلاثلا

 . ©0هلوقك

 ائيد مّهَل ىدرملا هّقسلا م حربي ال رمت نم بابلألا ىوُذ لاجرلل اي

 حلاص ريغ هنوكل « هلجأ نم ثاغتسملا «اي» ليق ثاغتسملا فذحي دق : عبارلا

 . ©"9هلوقك اثاغتسم نوكي نأل

 ناودعو يغب ىف ٍلُغَوتلا ىَلَع ةرباتم الإ اوَبأ ساّنأل اي

 : ىأ «ديزل ديزّاي» « وحن هلجأ نم اثاغتسم ثاغتسملا نوكي دق : سماخلا

 كسفن نم فصنتل كوعدأ

 :هلوقب ثاغتسملا لاوحأ ىناث ىلإ راشأ مث

 )١( طيسبلا نم وهو  .هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق -
 ةثالث نم لاجرلا «رفنلا» لقعلا وهو - ماللا مضب - بل عمج - «بابلألا ىوذ» : ةغللا

 .ةءاندلا ىهو « ءادرإلا نم ىدرأ نم لعاف «ىدرملا» لقعلا ةفخخ «هفسلا» ةرشع ىلإ

 اهب رورجم لاجرلاو ةحوتفم ىهو « ةثاغتسالل ماللاو ءادن فرح اي «لاجرلل اي) : بارعإلا

 نم ثاغتسم رفنو رج فرح نم « رفن نم «هيلإ فاضم «بابلألا» لاجرلل ةفص «ىوذ»
 هربخ «انيد» هتفص «ىدرملا» همسا «هفسلا» ناك تاوخأ نم لازي ال ىنعمب «حربي ال» هلجأ

 رفنل ةفص اهنأل رجلا لحم ىف ةلمجلاو .

 .«نم» ةملكب هلجأ نم ثاغتسملا رج ثيح ؛رفن نم» : هيف دهاشلا

 عمهلا ىف ىطويسلاو 2«. ” / 577 ىنومشألا هركذ : هعضاوم ١480/ ١ .
 )١( طيسبلا نم وهو  .هلئاق مسا ىلع فقأ مل : هلئاق -

 ديدشتب -«لغوتلا» ةموادمو ةبظاوم «ةرباثم» عانتمالا وهو - ءابإلا نم - «اوبأ» : ةغللا

 ملظلا «ىغبلا» ءىشلا ىف لوخدلا ىف قمعتلا وهو -
 ء هل ثاغتسم وهو ةروسكم سانأل ىف ماللاو ءادن فرح اي «سانأل اي» : بارعإلا

 « الإ» لعافلاو لعفلا نم ةلمج «اوبأ» سانأل ىموقلاي : هريدقت «٠ فوذحم هب ثاغتسملاو

 ىف ةرباثمب قلعتم رورجمو راج" لغوتل ىلع» ءانثتسالا ىلع بوصنم «ةرباثم» ءانئسا ةادأ

 ىغب ىلع فطع «ناودعو» لغوتلاب قلعتم رورجمو راج «ىغب

 هنم فذحو ةروسكملا ماللاب ارورجم «ايب لصتا هب ثاغتسم هنإف «سانألاي» : هيف دهاشلا

 «سانأل ىموقلاي» ثاغتسملا

 ١. /141 عمهلا ىف ىطويسلاو 2 / 54 ىنومشألا هركذ : هعضاوم
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 فلآ ْتبَقاَع ثيغتسا ام مالو
 .«ديزلاي» : لوقت ناعمتجي الف ةثاغتسالا مال بقاعت فلألا نأ : ىنعي
 .«اديزلاي» روجي الو «اديز»و

 : ©")هلوق فلالاب هدورو نمو

 ؤع لين لمآل (ديزي اي
 فلآ بجعت وذ مسا هلثمو :هلوقو
 « قرف ريغ نم ثاغتسملا ةلماغم لموع ىدون اذإ هنم بجمعتملاهنأ :ىنعي

 .«بجعللاي» و ؛ءاملل ايذ مهلوق وحن ةحوتفم مالب هرج زوجيف

 وحن ءامهنم ولخي دقو ««ابجع اي» وحن فلألاب ماللا نع ءانغتسالا زوجيو
 .(بجع اي»

 :تاهيبنت

 «هتثاغتسا رابتعاب ماللا حتف «بجعلل اي» وحن ىف برعلا نع ءاج : لوألا
 . افوذحم ثاغتسملا نوكو «هلجأ نم ةثاغتسالا رابتعاب اهرسكو

 :نيهجو ىلع ءادنلاب بجعتلا : ىناثلا

 )١( فيفخلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق -

 ناوهو ةقاّق دعب ىنغو : همامتو
 رقف «ةقاف» لوصح «لين» عقوتلاو ءاجرلا وهو «لمألا نم لعافلا مسا «لمآ» : ةغللا
 .راقتحاو ةلذم «ناوه» ةجاحو

 .ةلذلاو رقفلا دعب «ةوقلاو ءارثلا وجري نمل كوعدأو ءديزي اي كب ثيغتسأ : ىنعملا
 عنم ردقم مض ىلع ىنبم هب ثاغتسم ىدانم «اديزي» ةثاغتساو ءادن فرح «اي) : بارعإلا
 ةئاغتسالا مال نع ضوع فلألاو .بصت "لحم يف ةثاغتسالا فلأ ةبسانم ةكرح هنم
 هيفو « هيلإ فاضم «زع» لمآل لوعفم «لين» فوذحملا لعفلاب وأ - ايب قلعتم «لمآل»
 ةيفرظلا ىلع بوصنم «دعب» زع ىلع فوطعم «ىنغو» لعاف مسا هنأل هلعاف وه ريمض

 هيلع فطع «ناوهو2 ةفاضإلاب رورجم «ةقاف» .

 ىتلا ةحوتفملا ماللاب هعم تؤي ملو .فلألاب متتخا هب ثاغتسم هنإف «اديزي اي : هيف دهاشلا

 هيلع لخدت .

 ماشه نباو « ؟ / 55 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم 501 /” «
 . مظانلا نباو « ٠١ 54 ص ىطويسلاو

 و ١١14



 .«ءاملل اي» وحن هسنج ىدانتف اميظع ارمأ ىرت نأ : امهدحأ

 وحن هيف ةنكمو هيلإ ةبسن هل نم ىدانتف همظعتست ارمأ ىرت نأ : امهيناث

 .؟ءاملعلل ايد

 راج فلألا قاحلإ ةلاح هنم بجعتملا وأ ثاغتسملا ىلع تفقو اذإ : ثلاثلاو

 .تكسلا ءاهب فقولا
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 ةيدنلا
 بودنملاو ءايلاغ ءاسنلا مالك نم ىهو < هنم عجوتملا وأ هيلع عجفتملا ءادن ىه

 نب رمع ىئثري ريرج لوقك « ةقيقح هدقفل اعجفت «او » وأ « اي » دعب روكذملا وه

 : (3)هنع هللا ىضر زيزعلا دبع

 . ارمع اي هللا رمأب هيف تمُقو 0300000000000

 نيح «هارمعاو هارمعاو » هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لوقك امكح وأ

 .برعلا نم اموق باصأ ديدش بدجب ملعأ

 اوف وحن + ملأ لحم هنوكل « اعجوت دأ

 مة 2 2 «<- ع٠

 )١( هردصو طيسبلا نم تيبلا :

 هل تربطصاف اًميظع رمأ تلمح
 هب دارأ ءاميظع ارمأ . تفلك : ىأ - ميملا ديدشت عم لوهجسملل ءانبلاب «تلمح» : ةغللا

 .لامتحالاو ربصلا ىف تغلاب «تربطصا» ةفالخلا

 روجلا اشفو ملظلا هيف مع تقو ىف نيملسملا نوئشب كيلإ دهعو ةفالخلا تفلك : ىنعملا

 .سانلا نيب لدعلا ترشنو هللا هب كرمأ اب تمقو قاشملا كلت ىلع تربصف

 «ارمأ» لوأ لوعفم لعاف بئان ءاتلاو لوهجملل ىنبم ضام لعف «تلمح» : بارعإلا

 بصن لحم ىف قلعتم رورجمو راج «هله . تلمح ىلع فوطعم «تربطصاف» ناث لوعفم

 مضلا ىلع ىنبم بودنم ىدانم ارمعو ةبدنو ءادن فرح اي «ارمع اي) . تربطصاف لوعفم

 .ةيدنلا فلآ ةبسانم ةحتف هروهظ نم عنم ردقملا

 ماشه نباو . ؟ / 454 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم 55١ 7/15١8 .

 )١( ليوطلا نم وهو - هلئاق ىلع فقأ مل - هلئاق -
 مسا «نم» رورجمو راج «بح نم » بودنم ادبك ؛ةبدنلل ءاو «اذبكاو» : بارعإلا

 ءايلاو ةياقولل نونلاو عراضم لعف ىنبحي « ةيفان « ال «ىنبحي ال١ هيلإ فاضم لوصوم

 رورجمو راج «تاربع نمو» لوصوملا ةلص اهل لحم ال ةلمجلاو 6 ريمض لعافلاو لوعفم

 .اهمسا «ءانف» مدقم اهربخ- رورجمو راج «نهل» سنجلل ةيفان «ام»

 .عجوتلل ةبدنلا فلأب مت ثيح «ادبكاو » هلوق : دهاشلا

 ىئومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم 154 / ” .

 رس
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 : "'هلوقك هببس وأ
 هس ساس سمس هسا ربا ربشم

 .هيتيزراو ىملس لوقتو

 الوطم وأ افاضم ناك اذإ بصنيو «ديزاو» وحن اًدرفم ناك اذإ مضي هنأ :ىنعي

0 
 «ارمع ابراضاو) و «هّللا دبعاو»
 : ؟©9هلوقك هبصنو همض زاج "”(هنيونت) ىلإ رعاش رطضا اذإو

 .ةرحلا موي ةنيدملاب اولتق شيرق نم اموق ىثري تايقرلا سيق نب هللا دبع : هلئاق )١(
 - لماكلا نم وهو - ةلوعم ءامسأ مهيكبت : هردصو

 .ةبيصملا : ةيزرلا «هيتيزراو» حايصلا - الاوعإ ةأرملا تلوعأ نم «ةلوعم» : ةغللا

 ةمضلاب عوفرم لعاف «ءامسأ» لوعفم ريمضلاو عراضم لعف ىكبت «مهيكبت» : بارعإلا
 عوفرم لعاف «ىملس» عراضم لعف «لوقت» ءامسأ نم لاح - بصنلاب - «ةلوعم» ةرهاظلا

 - لوقلا لوقم - تكسلل ءاهلاو ةبدنلل او «هيتيزراو» ةردقم ةمضب
 .ةيزرلا ظفل ركذ بودنملا مسا نع ىنغأ ثيح «هيتيزراو ١ هلوق : دهاشلا

 . ١ / "1 هيوبيس هركذ : هعضاوم

 . «ارمع ابراضو» ب ىفو .ج .0(1

 . «هيونت"١ أ ىفو- ٠.0 ج ءاب(0

 نم وهو - دسأ ىنب نم لجر ىلإ ىئاسكلا هبسنو «هزجار مسا ىلع فقأ مل : هلئاق (:)

 , - زجرلا
 | .سورك اهذخأي ىلبإأ : هزجعو

 ىفو - واولا ديدشتو ءارلاو فاكلا حتفب - «سورك» دسأ نم ىح مسا «سعقف : ةغللا

 هلوقب بدن كلذلف « رعاشلا لبإ ىلع راغأ سورك ناكو « ظيلغلا لجرلا سوركلا لصألا
 .«اسعقفاو)»

 قلعتم رورجمو راج « ىنم» مدقم ربخ ماهفتسا مسا «نيأ» ةبدنلل او «اسعقفاو» : بارعإلا

 .ماهفتسالل ةزمهلا «ىلبإأ» رخؤم أدتبم «سعقف» سعقف ىنم راص نيأ هريدقت فوذحمب
 عوفرم لعاق «سورك» هلوعفمو عراضم لعف «اهذخأي# هيلإ فاضم ءايلاو أدتبم ىلبإ

 .أدتبملا ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو ءةمضلاب

 .اًضيأ همض زوجيو ةرورضلل بصنلاب هنون ثيح «اًسعقفاو» هلوق : دهاشلا

 . مظانلا نباو « ” / 555 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
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 0 سعف ىنم نيأو اسعقفاو

 : هلوقب هتبدن حصت ال ام ىلع هبن مث

 اَمِهْب امالو بدني ملّركن امو
 ةفرعملا الإ بدني ال كلذلف ءباصملا ةمظعب مالعإلا ةبدنلا نم ضرغلا

 .ةركنلا بدنت الف «ء ماهبإ نم ملاسلا

 وهو «هاليجاو» رثألا ىف ءاج دقو «درفملا سنجلا مسا ةبدن ىشايرلا زاجأو

 .ردان

 لاقي ال ؛هئيعت ال ةلصب لوصوملاو ةراشإلا مساك مهبملا بدني الو
 . "7(هاذهاو)

 . عجفتملل رذعلا هب عقي ال كلذ نأل «هابهذ نماو» الو

 :هلوقب راشأ اذه ىلإو .اهترهشل «هنيعت ةلصب لوصوملا بدني نأ زوجيو

 فَ نمو لمَ فبَع ” :رهغشا ىلا ل وصال بدي
 .ملعلاك ةرهشلا ىف هنأل «مزمز رئب رفح نماو» : لوقتف

 :لاقف بودنملا رخآ قحلي ام ىلع هبن مث

 فلآلاب هلص بودنملا ىهتنمو

 ادبعاو» وحن فاضملا وأ ««اديزاو» وحن درفملا رخآ بودنملا ىهتنم لمشي

 «امزمز رئب رفح نماو» وحن ةلصلاو ؛انيثالثو ةثالث او» وحن هب لوط امو «اكلملا

 .«ابرك ىدعماو» وحن بكرملا زجعو

 :نالامعتسا هل بودنملا نآل « (زاوج ىنعي (ةلص) هلوقو

 .مدقت امك تايدانملا نم هريغ ىرجم ىرجي نأ : امهدحأ

 .ةروكذملا فلألاب لصوي نأ : رخآلاو

 نوكي الأب "”ليهستلا ىف هديقو فلألاب بودنملا لصو ىف قلطأ : تلق نإف

 . 80 ص ليهستلا فز . (ءاذه اي) ! ىفو هج اء قلل
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 (هّللا دبع ىف هاهاجهجاو» الو «هاهاللا دبععاو» لاقي الف - ءاهو فلأ هرخآ ىف
 . "9اجهج»و

 هزاوجب ةبراغملا ضعب حرصو « نييوحنلا قالطإل قفاوم انه هقالطإ : تلق

 . ىطعم نبا ةيفلأ ىفو

 . «هاهاللا ديبع اي» فاضملا ىفو

 وأ اروسكم وأ احوتفم وأ انكاس نوكي نأ نم ةبدنلا فلأ لبق ام ولخي الو

 مل ام «هايمري نماو » و «هاوزغي نماو» وحن فلألل حتف انكاس ناك نإف ءامومضم

 .ةكرحلا نالبقيال ءاي وأ واو وأ بودنملا اهيلإ افاضم ةنكاس ءاي وأ انيونت وأ افلأ نكي

 :وحن اهكيرحت رذعتل تفذح اًقلأ ناك نإف

 .«هأسوماو)

 : هلوقب هيلإ راشأو

 في همام
 فذح اهلثم اًفلأ ناك نإ اهلبق ىذلا فرحلا : ىنعي «ةبدنلا فلأ ولتم : ىأ

 اًئيونت ناك نإو « «هاّيسوماو» اولاقف فلألا بلق اسايق نويفوكلا زاجأو «مدقت ا

 «هاديز مالغاو» :لوقتف « هلبق ام حتفو ةكرحلا ىف هل ظحال هنأل ء اًضيأ فذح

 .نييرصبلاو هيوبيس بهذم اذهو

 «هانديز مالغاو ١ لوقتف ءهحتف : نيهجو فذحلا عم هيف نويفوكلا زاجأو

 ' . «هينديز مالغاو» لوقتف ءاي فلألا بلق عم هرسكو

 .تبثي مل هيف عامسلا نكل « عامس هدّضع ول نسح هوأر امو : فنصملا لاق
 ««هانديز مالغاو» نولوقيف نيونتلا نوكرحي ةفوكلا لهأ : روفصع نبا لاقو

 . ىهتنا ٠ عمس هنأ اومعزو

 . جاب (9)
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 ؟ ءاي فلألا بلقو ةرسكلا ءاقبإ عم هفذح وهو ءاّنلاث اهجو ءارفلا راجأو

 .«هيديز مالغاو» : لوقتف

 .لوألا الإ نويرصبلا زيجي الو

 .اهيلع مالكلا ىتأيسف اهيلإ راشملا ءايلا ناك نإف

 كلذك ءاي وأ «همالغ» وحن ىف ةلصلا واوك ةكرحلا لبقت ال واو ناك نإو

 .اهلبق ام سناجم ىلإ فلالا تبلقو ءافذح «همالغ) وحن

 نإو «هاثوغي دبعاو» وحن ةحتف بحصتسا احوتفم فلألا لبق ام ناك نإو

 مل نإف :الوأ سبل ىف هحتف عقوي نأ اماف « اًمومضم وأ روسكم اهلبق ام ناك

 نم ىفو «هاكلملا دبعاو» كلملا دبع ىف كلوقك هحتف بجو سبل ىف هحتف عقوي

 .فلألا ملستل حتف امنإو «هالجرلا ماقاو «لجرلا ماق» همسأ

 دعب (واوو «ةرسكلا دعب ءاي ةبدنلا فلآ تبلق "سبل ىف» عقوأ نإف

 ىفو ؛هيكمالغاو» . ةبطاخملا ريمض ىلإ افاضم «مالغ» ةبدُن ىف لوقتف «ةمضلا
 سبتلال «هاكمالغاو» تلق ول ذإ « «هوهمالغاو» بئاغلا ريمض ىلإ اًفاضم هتبدن

 . ةيئاغلاب سبتل ال «هاهمالغاو ١ تلق ولو «ركذملاب

 : هلوق نم موهفم كلذو
 م هد دعب سا ع سل ص اظا  ىي صا سا رو سه
 سب ال مهوب حتفلا نكي نإ اسناجم هلأ اًمَتَح لكشلاو

 .واولا : ةمضلا سئاجمو )2 ءايلا : ةرسكلا سئاجمو « ةكرحلا : لكشلا

 .سبلل اًعفد كلذ بوجو ىلإ «امتح» هلوقب راشأو

 .مدقت امك سبلي ال حتفلا ناك اذإ ريغت ال فلألا نأ طورشلا نم مهفو

 :ىنثملا ىف ةرسكلل فلألا عابتإ نويفوكلا زاجأو «نينرصبلا بهذم اذهو

 «شاقر» وحن ىفو «هيكلملا دبعاو» وحن (”(درفملا) ىفو «ةيناديزاو» :وحن

 . :هلوق (29«هيشاقر او»

 .ج .أ(١)

 . (برعملا) ج ءاب ىفو -0(1)

 .ةأرما مسا : سشاقر ()

 ل
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 ُدرَتَأل اهلآو َدملاَق اشت نإو 2 درت نإ تكس ًءاه دز اًمقاوو

 ةمزالب تسيلو ٠ تكسلا ءاه اهلدب وأ هفلأ دعب دير بودنملا ىلع فقو اذإ
 .«اديزاو » لاقيف دملا ىلع راصتقالا زوجي هنأل «ةبلاغ لب

 ءاهلا ديزت الأ أشت نإ : ىأ «دزت ال اهلاو دملاف أشت نإو» :هلوق ىنعم اذهو

 دملاف : ليق ولو «درت نإ» : هلوق نم مهف ام ىلع صيصنتلاك وهو فاك دملاف

 لب « ءاهلاو دملا دزت الف أشت نإو :ىأ ءاضيأ دملا نم هديرجت زاوج دافأل بصنلاب

 : هلوق نم مهف دقو .بابلا لوأ هنايب مدقت دقو بودنملا ريغ ىدانملاك هلعجت

 ةمومضم ةرورضلا ىف تتبث امبرو ءالصو تبشثت ال ءاهلا هذه نأ «افقاوو»

 : هلوق «نيهجولاب لصولا ىف اهتابثإ ءارفلا زاجأو «ةروسكمو

 ىَدْبَأ نوكس اَذ ايلا ادّنلا ىف ْنَم ادبغاو ايدبعاو ”لئاقو

 تثس "”((دبع اي» وحن) ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانمل (0(ىف) نأ مدقت

 1 :تاغل

 - حتفلاب - «دبع اي» وأ - رسكلاب - «دبع اي» لوقي نم ةغل ىلع تبدن اذإف

 - فلالاب - «ادبع اي» وأ - مضلاب - «دبع اي» وأ

 ةحوتفم ءايلا تبثأ نم ةغل ىلع تبدن اذإو « تملع امل «ادبعاو» : تلق

 ىف هيلإ راشملا وهو ةنكاس اهتبثأ نم ةغل ىلع 9 تبدن) اذإو «ايدبعاو» : تلق

 ٠ :ناهجوف تيبلا

 . «ادبعاو» لوقتف اهلبق ام حتفتو «نينكاسلا ءاقتلال اهفذحت نأ : امهدحأ

 .«ايدبعاو» : لوقتف ةكرحلا اهلوبقل اهحتفت نأ : ىناثلاو

 . ةيوبيس بهذم حتفلاو 2 دربملا بهذم فذحلاو

 .ءاح ءاب(١)

 .حجح ماب (0)

 . (تلق) ح ء ١ ىفو - ب (")

3 
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 ميخرتلا ._
 ىأ «ميخر توص : لاقي « هنييلتو توصلا قيقرت : ةغللا ىف ميخرتلا

 .صوصخم هجو ىلع ةملكلا ضعب فذح : حالطصالا ىفو .قيقر

 «ريغصتلا ميخرتو «ةرورضلا ميخرتو «ءادنلا ميخرت : عاونأ ةثالث ىلع وهو

 امأ . ىلاعت هللا ءاش نإ هباب ىف ثلاشلا ىتأيو ءنالوألا بابلا اذه ىف روكذملاو

 : هلوقب هيلإ راشأ دقو ءافيفخت ىدانملا رخآ فذح' وهف :ءادنلا ميخرت

 .ىدانملا فذحا اميخرت

 ااعس اعد نميف اعس ايك : هلوقب هلثم مث

 . فاضملا فذحف 2”(داعس) اعد نم لوق ىف

 ' ؟اميخرت هبصن هجو امف : تلق نإف
 عضوم ىف (ردصم وأ هل الوعفم نوكي نأ حراشلا "0(هيف) زاجأ : تلق

 . هجوأ ةثالث هذهف "فاضم فذح ىلغ اًقرظ وأ ءلاحلا

 هيقالي هنأل .« فذحا هبصانو اقلطم الوعفم نوكي نأ وهو : اعبار لمتحيو

 . (9ىنعملا ىف

 : لاقف هميخرت زوجي ام نايب ىف ذخأ مث

.1)( 

 . جا أ (9)

 .ميخرتلا طورش عامتجا تق و وهو « ميخرت تقو : ىأ ()
 مخر : ىأ 2 فوذحم لماعل اًقلطم الوعفم نوكي نأ وهو ءاسماخ اهجو ىدوكملا راجأو 2

 ش .اميخرت
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 22 0 . 42 سالى ل سو يل ع ل

 نا اهلاب ثْنَأ املك ىف اًقَلطم هتزوجو

 .اهنم درجمو ءاهلاب ثنؤم : نايرض ىدانملا

 ملع ريغو اًملع مخريف طرش الب : ىأ ءاّقلطم هميخرت زوجي ءاهب ثنؤملاف
 : وحن ديزأو ايثالثو

 0 ٍللدتلا اذه ضعب ًالَهَم مطافأ

 - ليوطلا نم وهو - سيقلا ؤرما وه :هلئاق )١(

 ىلا ىيرتص تأ ذه تن ذإو :«زجعو
 اهسفن تنطوو تمزع «تعمزأ» ةرذع نم ةبلعث نب ديبعلا تنب ةمطاف «مطافأ» : ةغللا

 . ىنسحأ « ىلمجأ » ىتعيطقو ىرجه «ىمرص»

 ىرجه تمزتعا دق تنك نإو ءرجهلا راهظإو لالدلا ىكرتاو ةمطاف اي ىب ىقفرت : ىنعملا

 .كلذ ىف ىنسحأف « هيلع كسفن تنطوو ءاقح

 قلطم لوعفم «الهم» ءاتلا فذحب مخرم ىدانم مطافو ءادنلل ةزمهلا «مطافأ» : بارعإلا

 هيلإ فاضم «اذه» ضعب ىعد ىأ « اضيأ فوذحمل هب لوعفم «ضعب» فوذحمب بوصنم

 دق» ناك مسا ءاتلاو هلعفو طرش « تنك نإو» ةراشإلا مسا نم نايب فطع وأ لدب «للدتلا»

 لغف ىلمجأو ءطرشلا باوج ىف :ةعقاو ءافلا «ىلمجأف» ناك ربخ ةلمجلا «ىمرص تعمزأ

 ل . لعاف ءايلاو نونلا فذح ىلع ىنبم رمأ

 .ءاتلا فذحب محرم ثنؤم مسا وهف «مطافأ» هلوق : هيف دهاشلا

 ىنغملاو « 7” / 515 ماشه نباو « ” / 551 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . ؟/ 1١1/7 هيوبيسو 2 8
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 . 7«ىديب ىذخ ةأرما اي» ىمعألا

 .ىريذع ىركنتست ال ىراج :"”وحنو

 ياعم با هسا 2 ل 0 7
 .هب ماقأ اثوجد نجدي ناكملاب نجد :لاقي : (”ىميقأ :ىأ «ىنجدا اش اي» و

 :طورش ةسمخ هميخرتلو . اًقلطم لاق فيك : تلق نإف

 لوقك ةدوصقملا ريغ ةركنلا ميخرت زوجي الف «٠ اًئيعم نوكي نأ : لوألا

( 

 )١( زجرلا نم وهو - هتأرما بطاخي ةبؤر نب جاجعلا وه : هلئاق -

 .ىريعب ىلع ىقافشإو ىريس : هزجعو
 ءايلا نوكسو لاذلا رسكو نيعلا حتفب «ىريذع» اركنم ارمأ هيدعت ال ؟ىركنتست ال» : ةغللا

 .اهلوازي ىتلا لاحلا : انه دارملاو ء هلمع ىف ناسنإلا رذعي ام : ريذعلا -

 ء شيعلا نع ثحبلل ضرألا ىف باهذلاو رفسلل ىبهأت ىلع ىركنت ال ةيراج اي : ىنعملا

 نم ناويحلا ىلع فطعلاو ء,ناسنإ لك ىلع بجاو ىعسلاف « ىريعب ىلع ىقافشإو

 0 . ناميإلا
 .ةدوصقم ةركن هنأل ءءاتلا فذحب مخرم ىدانم «ىراج# : بارعإلا

 ءايلاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم «ىركنتست» ةيهان 2ال» ةيراج اي: ىأ

 ىريذع نم ليصفت لدب «ىريس» هيلإ فاضم ملكتملا ءايو لوعفم «ىريذع » لعاف
 . عم ىنعمب واولا وأ ءهيلع فوطعم «ىقافشإو»

 فرح هنم فذحو «ةيراج اي : ريدقتلاو ءاتلا فذحب مخرم ىدانم «ىراج» هلوق : دهاشلا

 : ةرورض كلذو - ءادنلا

 ا“ / 754 ماشه نباو « 0 ىنومشالا :ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . ١/0 هيوبيسو 0 نرفأ ص ىدوكملاو

 .ىثالثلل لاثم وهو « ناكملاب ىميقأ ةاشاي : ىأ (؟)

 . ةأرما تطقس : ب ىف (0)
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 امأو ء«ريفخلا ةحلط ايه وحن ميخرت روجي الف « افاضم نوكي الأ : ىناثلاو

 / : ©؟0هلوق وحن

 انَماَقِإ تّلاَط دق ريحا َمَقَلَع اي

 .ردانف

 .ةلف مخري الف ءادنلاب اًصتخم نوكي الآ : ثلاثلاو

 ةمالع هتقحل «هميخرت زوجي ال (9(بودنملا نإف) اًيودنم نوكي الأ :عبارلاو

 .هيوبيس هيلع صن هقحلت مل وأ ةبدنلا

 .هميخرت زوجي ال هنإف «هب اًئاغتسم نوكي الأ :سماخلاو

 ىتلا طورشلا نم طرش الب :ىأ ءاّقلطم هلوق ىنعم نأب باجي دقو : تلق

 .ةيملعلاك درجملا صخت

 ىف "”(ةفاضإلل هطارتشا) نأ الإ ناعونلا اهيف كرتشاف طورشلا هذه امأو

 نع ىنغتسا دقو «لاؤسلا ىوقيف «ءاهلاب ثنؤملا ىف اهطارتشا مدع مهوي درجملا

 . ©"'(ثلاثلا) ركذي ملو ©””(ءانبلا) طارتشاب ؟”ليهستلا ىف نيلوألا

 )١( طيسبلا نم رطشلا اذهو - لئاقل بسني مل : هلئاق -

 بوصنم وهو ةمقلع اي هلصأو مخرم ىدانم مقلع ءادن فرح اي ؛مقلع ايا :بارعإلا

 لعاف «انتماقإ» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تلاط» قيقحت فرح ؛دق» هيلإ فاضم ؛ريخلا»

 .هيلإ فاضم انو ةمضلاب عوفرم

 ريخلاو « فاضم هنأ لاحلاو ءةمقلع مخر رعاشلا نإف «ريخلا مقلع اي» هلوق : دهاشلا

 هيلإ فاضم .

 ؟ / 5548 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم .

 اج اب (0 .ب(؟)

 0 148 ص ليهستلا عجار (5)

 .ج اء اب (0)

 .(ةثالثلا) ! ىفو (5)
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 : تاهيبنت

 ةركنلا ميخرت عنمف ؛ةيملعلا ءاهلاب ثنؤملا ميخرت ىف درا طرش : لوألا

 . "'مدقت امل هزاوج حيحصلاو ؛ةدوصقملا

 لوهجملا نع ةيانك هنأل «ةمعلق نب ةمعلص» ميخرت روفصع نبا عنم : ىناثلا
 هنأل عنامب لوهجملا نع ةيانك هنوك سيلف «هفالخب ةاحنلا قالطإو «فرعي ال ىذلا

 ظ . سنج ملع
 حتفلاب حلط ايو حلط اي تلق تمحخرو هوحنو ةحلط تيدان اذإ : ثلاغلا

 .ءاتلا مضب «ةحلط اي» تلق مخرت مل نإو « ىتأيس امك - مضلاو

 :©9ةغبانلا لاق - ءاتلا حتفب -«ةحلط اي» وهو ٠ عبار هجو عمس دقو

 .اشايو ىراجب هليثمت عم ملع ريغ وأ هلوق ىف : ىأ )١(
 ثراحلا نب ورمع اهب حدمي ةديصق نم - ةيواعم نب دايز - ىنايبذلا ةغبانلا وه : هلئاق ()

 وهو - هفاخو نامعنلا ىلإ هب ةعيبر نب ةرم ىعس هغلب امل «ماشلا ىلإ بره نيح جرعألا

 - ليوطلا نم
 . بكاوكلا ءىطب هيساقأ ليلو : هزجعو
 نم - بصنم ىنعمب#«بصانا ةأرما مسا «ةميمأ» ىنيعد -فاكلا رسكب - «ىنيلك» : ةغللا

 .هدباكأ ؛هيساقأ» بعتلا وهو بصنلا
 نأك ىتح بكاوكلا ءىطبلا ليللا ةساقمو بصانلا مهلا اذهل ىنيعد :لوقي هنإ : ىنعملا
 . بياب سيل اهيعار

 رورجسمو راج «مهل» ةياقولل نونلاو لوعفمو لعافو لعف نم ةلمج «ىنيلك» : بارعإلا
 ىنبم ىدانم ةميمأو ءادن فرح اي «ةميمأ اي» مهل ةفص - رجلاب - «بصان» لعفلاب قلعتم
 ىساقأ «هيساقأ» مه ىلع فطع «ليلو» فوصوم لاو ةفصلا نيب ضرتسعم وهو «حتفلا ىلع

 ”ليلل ةفص رج لحم ىف ةلمجلاو ءهب لوعفم ءاهلاو هيف رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف
 ةفرعملاب - ةركن وهو - ليللا فصوي فيكو .هيلإ فاضم ؛«بكاوكلا» ليلل ةفص«ءىطب»

 .لاصفنالا ةين ىف ةفاضإلا نأل . بكاوكلا ءىطب وهو

 .ءاتلا حتفب تءاج ثيح «ةميمأ اي» : هلوق :دهاشلا

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو . ” / 459 ىنومشألا ةيفلألا حارس نم هركذ : هعضاوم
 . 7/٠١1 لصفملا حرشو «ةنازخلا ىف ١ دهاشلاو ء ١/147 هيوبيسو 06 «١
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 سامع »ل

 0 بص َةَمْيمَأ اي مهل ىنيلك

 وه : ليقف ؛ اوفلتخا مث ءمخرمب سيل : موق لاقف «٠ هيف نويوحنلا فلتخاف

 ىنبم وه :ليقو . بوصنم ريغ هنأل نوني ملو ىدانملا لصأ ىلع بصن برعم

 لكاشت ةكرح ؟'اهنال «حتفلا ىلع درفملا ىدانملا ىنبي نم مهنم نأل . حتفلا ىلع

 .برعأ ول هبارعإ ةكرح
 :©9 لتاقلا اذه دشنأو ««رادلا ىف لجر ال» ريظن وهف

 . ىهه لاَمشلا وحن نم حير اي
 محقأ مث «ميَمأ اي» ريدقتلا ىف راصف مخرم هنأ ىلإ مهرثكأ بهذو « حتفلاب

 . ةيوبيس مالك رهاظ اذهو (9ثينأتلا

 .ةيونملا ةفوذحملا ءاتلاو ءاحلا نيب ةمحقم نوكت اذه ىلعف : تلف

 :نالوق ىسرافللو

 .ءاحلا ةكرحل اعابتإ تحتف مث تديز اهنأ : امهدحأ

 ةحتف ىه ءاتلا ىف ىتلا ةحتفلاف ءاهحتفو ءاجلا نيب تمحقأ اهنأ : ىناثلاو

 . ءاتلا ةكرحل اعابتإ ءاحلا تحتف مث ءاحلا

 اذه نم لهسأو - هيوبيس بهذم هركذ دعب - : ليهستلا حرش ىف لاقو

 .اهلبق ام ةحتفل اعابتإ ءاتلا ةحتف نوكت نأ ىدنع

 .«ةكرح» وهو ربخلا رابتعاب هثنأو حتفلا ىأ )١(

 .رعشب سيل اذه : ليقو ءزجرلا نم رطش وهو - لئاق ىلإ بسني مل :هلئاق (1)

 ىبهب قلعتم رورجمو راج «وحن نما» حوتفم درفم ىدانم «حير» ءادن فرح ايد : بارعإلا
 .هيف رتتسم ريمض لعافلاو رمأ لعف - ءاهلا منضب - «ىبه» هيلإ فاضم «لامشلا»

 . حوتفم هنكلو مضي نأ هقح ناكو «درفم ىدانم هنإف «حير اي» هلوق : دهاشلا

 . ” / 559 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 .ةيونملا ةفوذحملا (©)

 ا ١1١



 ىف همالك رهاظ نكل « عابتإلا ىف ىلع ىبأ ىلوق دحأ قفاوي اذه : تلق
 .رخآ لوق ىهف ىلوألا فذح دعب تديز ءات ال ىلوألا ىه ءاتلا نأ حرشلا

 حتفلا ىف هئاتب ةدودمملا ثينأتلا فلأ قاحلإ ءارفلا مهنم موق زاجأ : عبارلا
 كرت ام ىلع سيقمو . غوسم ريغ هنأل ؛ حيحصب سيلو ؛ ىلبقأ ءامسأ اي» اوزاجأف

 .ليلدلا ىضتقم هيف

 ؛ةنكاس ءاه هقحلت نأ بلاغلاف ءاهلا فذحب مخرملا ىلع فقو اذإ : سماخلا
 .«هحلطاي "”(حلط اي ىلع.فقولا) يف لوقتف

 «هيوبيس مالك رهاظ وهو تكسلا ءاه :ليقف .ءاهلا هذه يف اوفلتخاو

 7(ىف) لاق . فنصملا بهذ هيلإو ؛ةكرحلا نايبل تديعأ ةفوذحملا ءاتلا ىه :ليقو
 وأ اهتداعإ نع اهفذحب مخرملا ىلع فقولا ىف ابلاغ ىنغتسي الو :"'ليهستلا
 :(هلوق ىلإ ضيوعتلاب راشأو ءاهنم فلأ ضيرعت

 .(مخرملا ىف) ١ ىفو )١(
.1)0 

 ١84. ص ليهستلا 2)

 . رفاولا نم وهو - ميبش نب ريمع - همساو ىماطقلا وه : هلئاق (2)

 .اعادّولا كنم تفقوم كيالو : هزحعو

 . ثرحلا نب رفز تنب ةعابض دارأ «اعابض : ةغللا

 «قرفتلا» ةيفرظلا ىلع بوصنم فرظ «لبق» فقو نم .هلعافو رمأ لعف «ىفق» : بارعإلا
 ةعابض هلصأو مخرم ةفرعم درفم ىدانم اعابضو ءادن فرح اي «اعابض اي هيلإ فاضم
 ةمضلاب عوفرم نكي مسا « فقوم» فيفختلل نونلا تفذحف ٠ نكي الو هلصأ ؟كيالو»
 :ريدقتلاو «عفر لحم يف فقومل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج «كنم» ةرهاظلا

 .نكي ربخ «اعادولا» كنم لصاح فقوم

 .ةعابض « هلصأو « ءاهلا نع هيف فلألا ضوع ثيح «اعابض ايف هلوق : دهاشلا

 عمهلا يف ىطويسلا هركذو هل /154 ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 .ةنازخلا ىف ١57 :دهاشلاو ١و / 7١ هيوبيسو . 06/١

 و ١1



 0| اًعابض اي قرفتلا َّلْبَق ىفق

 ىلع روفصع نباو هيوبيس صنو ؛«ءاهلا '"”(نع) اضوع قالطإلا فلأ لعجف

 .ةرورضلا ىف الإ زوجي ال كلذ نأ

 ىكح «ضوع الو ءاه الب فقي برعلا ضعب نأ ىلإ (ابلاغ) هلوقب راشأو

 .ءاه ريغب فقولا ىف (لمرح اي) هيوبيس
 ناك نإ : لوقنو .ءاهلا هذه قاحل ىف اوقلطأ : نايح وبأ خيشلا لاق

 . قحلت مل رظتني ال نم ةغل ىلع ميخرتلا
 : لاق مث

 .ءاهلا فذح دعب ائيش هنم فذحت ال : ىأ

 اهنم درجملاب صاخ (الث ىذلا فذحا رخآلا عمو ) : هلوق نأ ملعف

 لعب اًيناث محري نأ هيوبيس زاجأو ؛« نييوحنلا ةماع بهذم وه هركذ امو

 : (9هلوق هلمو ؛ فوذحملا عاري مل نم ةغل ىلع ءاتلا فذح

 دايز نب هللا ديبع هالو نيح ىنادغلا ردب نب ثرحلا هب بطاخي مينز نب سنأ وه : هلئاق )١(

 - ليوطلا نم وهو - 2 (زاوهألا روك ىدحإ) قرس

 ريب هد سا ريب رب اسا و هو رجعو

 قرستو نوخت اهيف ادرج نكف 0

 .ناذرج ىلع عمجيو رآفلا نم برض وهو - ءارلا حتفو ميجلا مضب ذب - «اذرج» : ةغللا

 ةثراح اي :ريدقتلاو «مخرم ةفرعم درفم ىدانم راحو ءادن فرح ةزمهلا «راحأ» :بارعإلا

 «تيلو» قيقحت فرح «دق » هيلإ فاضم ردبو ىدانملا عم حتفلا ىلع ىنبم «نب» ردب نبا

 هيف رتتسم ريمض همساو ناك نم رمأ «نكف» ةيلوعفملا ىلع بوصنم «ةيالو» لعافو لعف
 لعف «نوخت» ةيالولا ىلع دوعي رورجمو راج «اهيف» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هربخ «اذرج»

 عراضم لعف «قرستوا اذرج ةفص ةلمجلاو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 .نوخت ىلع فطع ىهو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
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 ةثراحأ ديري

 ا ُهَمْلَق ام لعاَف كَنِإ طرأ اي

 .ةيهس نب ةاطرأ بطاخي

 هميخرت ىف زوجي ثنؤملا نأ ىلإ بهاذ بهذ ولو :نايح وبأ خيشلا لاق

 1 :ناهجو

 .ريثكلا وهو ءاتلا فذح : امهدحأ

 وني مل نم ةغل ىلع ءاهلا فذحب همخر الوأف «ةثراح هب ديرأ ثيح «راحا» هلوق : دهاشلا

 .فوذحملا در ىون نم ةغل ىلع ءاتلا فذحي ايناثو فوذحملا در

 عمهلا ىف ىطويسسلاو « 7 / 559 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 ١. م14

 .قدصي مل اذإ ىيحتسي ءرملاو : هزجعو

 . - لماكلا نم وهو - ةيهس نب ةاطرأ بطاخي ثراحلا نب ليمر وه : هلئاق )١(

 نإ «كنإ» ةاطرأ اي هلصأ مخرم ةفرعم درفم ىدانم طرأ ءادن فرح اي «ظرأ اي » : بارعإلا

 ام «هتلق ام » ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم نإ ربخ .« لعاف » نإ مسا فاكلاو ديكوت فرح

 أدتبم «ءرملا» لوصوملا ةلص اهل لحم ال ةلمجلاو « لوعفمو لعاقو لعف هتلق ةلوصوم
 ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو ريمض لعافلاو عراضم لعف «ىبحتسي# ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 وهو ملب موزجم عراضم لعف «قدصي» بلقو مزجو ىفن فرح«مل» طرشلل «اذإ» ادتبملا
 قدصي مل اذإ :ريدقتلاو «قباسلا مالكلا هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو طرشلا لعف

 مل نم ةغل ىلع ءاتلا فذحب همخر الوأف ٠ ةاطرأ اي ديرأ ثيح «طرأ اي» : هلوق : دهاشلا

 وهو فوذحملا در ىون نم ةغل ىلع فلألا فذحب همخر ايناثو « فوذحلا در وني |

 ْ .فلألا

 عمهلا ىف ىطويسلاو « 7/547١ ىنومشألا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم
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 نأ ريدقتو .الوق ناكل . روصنم ىف فذحلاك اهلبق ام عم اهفذح : رخآلاو

 ةملكلا ىف ايناث ميخرتلا ىون مث الوأ ميخرتلا ىون دحاولا تيبلا ىف رعاشلا

 . ىهتنا «ريدقتلا اذه نع رفسي ىحو ىلإ جاتحي اهب قطنلا لاح ةدحاولا

 : لاقف درجملا ىلإ لقتنا مث

 ًالَخ دق اهلا هذه نم ام ميخرت الظح او ا...

 سدا هذ 0006 ا ا هيمي مما ه6 7

 متم دانسإو ةفاضإ نود 0

 : طورش ةعبرأ هيف تعمتجا ام الإ ءاهلا نم الخ ام ميخرت عنما :

 هطسو رع ردا يعرت روج الف ةالدا يلح الإ ركب ل: لوألا

 شفخألاو ءارفلا زاجأو « روهمجلا بهذم اذه «ركب» وحن نّكس وأ مكَح١ وحن

 نع لقن "دق) هنأل ؛رظن هيفو «نييفوكلا نع لقنو "”طسولا كرحملا ميخرت

 .نالوق هل تبثي "”(نأ) الإ عنملا ىئاسكلا

 لاقو .(دحاو الوق هميخرت روجي ال :روفصع نبا لاقف طسولا نكاسلا امأو

 نع ىكح ؛فالخ هيف لب الاق امك سيلو «دحأ ركب وحن مخري ملو :ةيفاكلا ىف
 ىربكملا ءاقبلا وبأ هيف فالخلا لقنو «هميخرت ةزاجإ نييفوكلا ضعبو شفخألا

 . باشخلا نباو (”ءاشه نب داو ةياهنلا بحاصو

 ىمس ول : لاقف «هضراعو نوكسلا مزال نيب نيرخأتملا ضعب لصفو :تلق

 دغب هب ىمس ولو ؛هسيصخرت عنا ل نكس مك - لوم شمل بلا - «برسغبا

 :كلذ زجي مل ناكسإلا

 ايهوحن ةدوصتقملا ةركتلا ميخرت مهضعب راجأو « اًملع نوكي نأ : ىناثلا

 .«حاص اي» و «ارك قرطأ» : مهلوق ىلع اسايق رفنضغ ىف «فنضَغ

 .فورصم ريغ رقس وحن ناك اذهلو « عبارلا فرحلا ةلزنم طسولا ةكرحل اليزنت : ىأ )١(

 .ب(؟)

 . مج ءب (9)

 .ىوارضخلا 3 ماشه نبا 2

 “هو ١ 1



 ىتأايسو هوحنو «هرحن قربا ميخرت زوجي الف دانسإ اذ نوكي الأ : ثلاثلا .
 هيلع مالكلا

 فاضملا ميخرت مهتزاجإ ىف نييفوكلل افالخ « ةفاضإ اذ نوكي الأ: عبارلا
 : ”هلوقك هيلإ

 اوركذأو مركع لآ اَي مُكَّظَح اون 00
 :9هلوقك ءهرسأب هيلإ فاضملا فذح هنم ردنأو ءردان نييرصبلا دنع اذه

 هلم ةعاس ىَنَرُكْدَت لَه دبع اي
 ردان فاضملا ميصخرت نأ مدقتو هل ملع . دنه دبعو «دته دبع اي : ديري

 .ريخلا مقلع اي : هلوق ىف اضيأ

 ةثالث درجملا ميخرت طورش نم فنصملا لمهأ : تلق نإف

 ةراغإلا اودارأ ميلس ىنب نأ هغلب نيح اهلاق ةديصق نم ءىملس ىبأ نب ريهر وه : هلئاق )١(

 - ليوطلا نم وهو - 2 نافطغ ىنب ىلع
 .ركذت بيغلاب محرلاو اًنرصاوأ ْ : هزجعو

 .ةرصآلا ةدحاولا ٠ تابارقلا : رصاوألا «انرصاوأ» مكبيصن «مكظح» : ةغللا

 .هموق وزغ ىلع اومزع دق اوناكو ءانتملاسمو انتدوم نم مكظح اوذخ : ىنعملا

 فاضسم ريمضلاو «ةحتفلاب بوصنم لوعفم «مكظح» لعافو لعف «اوذخن» .: بارعإلا

 ةمركع اي هلصأو « هيلإ فاضم «مركع» بوصنم ىدانم لآ ءادن فرح اي «لآ ايههيلإ
 فاضم انو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم «انرصاوأ» اوذخ ىلع فطع لعافو لعف «اوركذاو»

 «ركذت ١ ركذتب قلعتم رورجمو راج «بيغلاب» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم «محرلاو» هيلإ
 .ادتبملا ربخ عفر لحم ىف ةلمج
 .ةمركع لآ اي هلصأو ىدانملا نم هيلإ فاضملا مخر ثيح «مركع لآ ايف هلوق : دهاشلا

 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو " / 57١ ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 دهاشلاو ء ١/5417 هيوبيسو ء ١/71١5 فاصنإلاو 7/7١ لصفملا حرش ىفو :ء« 0١
 .ةنازخلا ىف ١8

 صيئنقلل ادئاروأ بكوم ىف همم مم مم ممممم : هزحعو

 : و ١



 . "9ءادنلاب اصتخم نوكي الأ : اهدحأ

 .ايودنم نوكي الأ : ىناثلاو

 .اثاغتسم نوكي الأ : ثلاثلاو

 دشري ام مدقت دقف ثلاثلاو ىناثلا امأو «هيلع هبني ملف لوألا امأ : تلق

 عنم ةلع ىه همازتلا ةلع نأل ءامهعم ءادنلا فرح مازتلا ىلع هصن وهو امهيلإ

 .ماللا هيف نكي مل اذإ ثاغتسملا ميخرت فورخ نبا زاجأو ءامهميخرت

 دعس نب ةعصعص نب ماعأ ...0٠00 : هلوقك

 عمس دقو عونمت كلذو ءاي ريغب هادان دقو «ةرورض اذهو : غياصلا نبا لاق

 . هميخ رث

 ىلع بوكرلا موقلا بكوملاو فاكلا رسكو واولا نوكسو ميملا حتفب - «بكوم» : ةغللا -
 ألكلا انل دوري ادئار انثعب : لاقي « بلطلا وهو دورلا نم «ادئار» بكاوم عمجلاو «لبإلا

 .ديصلا وهو - نونلا رسكو فاقلا حتفب - «صينقلا» بلطيو رظني ىأ

 «لم» دنه دبع هلصأ ذإ فاضم مخرم ىدانم ديعو ءادن فرح اي دبع اي) : بارعإلا

 ةيفرظلا ىلع بوضنم «ةعاس» ةياقولل نونلاو لوعفمو لعافو لعف «ىنركذت» ماهفتسالل

 وأ» ىنركذت ىف عوفرملا ريمضلا نم لاحلا ىلع بصن لحم ىف رورجمو راج ؟بكوم ىف١

 .هب قلعتم «صينقلل١ اضيأ لاحلا ىلع بصن «ادئار

 فذذحب همخرف دنه دبع اي هلصأ نأل مخرم فاضم ىدانم هنإف «دبع اي هلوق : دهاشلا

 . هيلإ فاضملا

 . ” / 47١ ىنومشالا ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 .ةلفو لف وحن مخري الف )١(

 - رفاولا نم وهو - 2ىبالكلا حيرش نب صوحألا وه : هلئاق (؟)

 00 طيقل ىنّلتقيل ىنامت : هردصو

 . لجر مسا «طيقل» ءالبلا نم ىنالب «ىنانمت» : ةغللا

 عوفرم لعاف «طيقل» لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو ضام لعف ىنمت «ىنانمت» : بارعإلا
 ليلعتلا مال دعب نأب بوصنم عراضم لعف لتقيو ليلعتلل ماللا «ىنلتقيل» ةرهاظلا ةمضلاب

 ىدانم ماع ءادنلل ةزمهلا «ماعأ» هيف رتتسم ريمض لعافلاو لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو

 - . هيلإ فاضم «ةعصعص» رماعل ةفص (نب) رماع اي هلصأو مخرم هب ثاغتسم
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 ٠ : "'هلوقك ماللا عمو

 هنم فوذحملاف ميخرتلا طورش ىفوتسا اذإ ثينأتلا ءات نم ىلاخلا نأ ملعا مث

 «ثراح» وحن فرح هنم فذحي ىذلاف .ةملك امإو نافرح امإو فرج امإ ميخرتلل

 هيلإ راشأ دقف نافرح هنم فذحي ىذلا امأو «لام اي) و «راح اي» لوقتف «كلام» و

 : هلوقب |
 ..الت ىذلا فذحا رخآلا عمو

 : طورش ةسمخبب هلبق ام رخآلا عم فذحا : ىأ

 «هدحو رخآلا فذح احيحص اًقرح ناك ولف « نيل فرح نوكي نأ : لوألا

 «رطمق وحن ىف ءارفلل افالخ ءطممق ايو جرفس اي ؛رطَمقو» لجرفس» ىف لوقتف

 .نيفرح فذحب مق اي لوقي هنإف

 (َخيَم١ ىف لوقتف فذحي مل اكرحتم ناك ولف .”اتكاس نوكي. نأ: ىناثلا

 .هلحو رخآلا فذحب - نق ايو ىبَه اي "«روتق»و

 ذإ مخر دقو «ةثاغتسالا مال هيف سيلو هب ثاغتسم ىدانم هنإف «ماعأ» هلوق : دهاشلا -

 . ؟رماعأل هلصأ

 عمهلا ىف ف ىطويسلا هركذو « ؟ / الا ىنومشالا ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم

 .؟/ما١41

 )١( لمرلا نموهو - 2 دعس ىنب نم غاورلا نب ةرم وه : هلئاق -
 اهنإف ءام نم ةيفرظلا اهتءاجو انلق لعفلا اهبصانو ةيفرظلا ىلع بوصنم «املك» : بارعإلا
 ىنعمب ةركن امسا نوكت نأو ءاهل لحم الف ةلص اهدعب ةلمجلاو ةيردصم نوكت نأ لمتحت

 «مهنم» لعاف «دانم» ضام لعف «ىدان» ةفصلا ىلع ضفخ عضوم ىف اهدعب ةلمجلاو تقو
 «انلق» هب ثاغتسم ىذأنم «هللا ميتل» ءادن فرح هايد دانمل ةفص عفر لحم ىف رورجمو راج

 ىدانم لامل ءادن فرح اي «لامل اي» املك هلوقل اباوج تعقو ةلمجلاو «هلعاف انو ضام لعف

 .كلامل اي هلصأ ذإ «مخرم وهو هب ثاغتسم

 .ماللا هيفو هب ثاغتسم مخرم ىدانم هنإف «لامل اي» هلوق : دهاشلا

 . ؟ / 5١ ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 فاقلا حتفب - رونقو « نيمسلا : ىأ . ئلتمملا مالغلا - ءايلا ديدشتو ءاهلا حتفب - خيبه (؟)

 .ءىش لك نم سوبيلا بعصلا - واولا ديدشتو نونلاو
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 اي «راتخم» ىف لوقتف فذحي مل اًيلصأ ناك ولف « ادئاز نوكي نأ : ثلاثلا

 رخآلا عم فذحي هنأ شفخألا نعو «نيعلا لدب اهنال .فلألا فذحت الو اتخم

 .قنم اي «داقنم» ىف ىمرجلا زاجأو

 «ديعس» و «دامع» وحن اّنلاث ناك ولف ءادعاصف اًعبار نوكي نأ : عبارلا

 ءارفلا نع فنصملا لقنو ءطقف هرخآ فذحب مخري هنأ نييرصبلا بهذمف «دومث»و

 نييرصبلاك هدحو رخآلا فذح : نيهجو «ديعس»و ؛دامع» وحن ىف زاجأ هنأ
 نيفرحلا فذحيف دومث ىف امأو « عسايو مع اي : لوقتف ءايلاو فلألا عم هفذحو

 هنأ ءارفلا نع هريغ لقنو « ريظنلا مدع مزلتسي واولا ءاقب نأل ءومث اي زيجي الو

 .ديعسو دامع ىف طقف رخآلا فذحيو دومث ىف نيفرحلا فذحي

 ةحتف ءايلاو واولا لبق ناك ولف . ةسناجم ةكرح هلبق نوكي نأ : سماخلا

 ىذلاك رخآلا عم فذحي هنأ ءارفلاو ىمرجلا بهذمف ««نوعرف» و "7(َقيَنرغ» وحن
 :ةيفاكلا حرش ىف لاق .نيعونلا نيب ناقرفي ال ةسناجم ةكرح هلبق

 ركذو : تلق .ىنرغ ايو وعرف اي : نولوقي لب كلذ ىري ال امهريغو
 .نيرثكألا بهذم وه هيلإ بهذ ام نأ ىمرجلا

 : هلوقب راشأ فالخلا اذه ىلإو

 ىف نق امهب ءايو وأو ىف فلخلاو ...

 نأل- اًملع - «نوَفطصم» وحن ىف فالخلا ءارخإ مهوي هقالطإ : تلق نإف

 ءادحاو اهجو فطصم اي هميخرت ىف نولوقي لب ٠ كلذك سيلو «ةحتف اهلبق هواو

 . كلذ ىلع ةيفاكلا حرش ىف هبن دقو

 .قنعلا ليوط ءاملا رويط نم ريط - نونلا حتفو ءارلا نوكسو نيغلا مضب - قينرغ )١(
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 هلصأ نأل .ةردقم ةمضلا دعب عمجلا نم هوحنو نوفطصم ىف واولا :

 «حتف دعب ريدقتلا ىف واولا تسيلف '''"فيرصتلا ءاضنقا ام لع لعاف ن 550

 .ةردقم وأ ةرهاظ ةسناجم ةكرحب قوبسم : 2؟)ليهستلا ىف هلوقب راشأ اذه ىلإو

 دامحو نارمع ةروكذملا طورشلا عامتجال «نافرح هنم فذح ام لاثمو

 - توكلمو نوديزو روصنمو نودمحو - نيملع - تاملسمو ناديزو ءامسأو

 .امالعأ - تيرفعو نيلسغو ")نيكسمو رفعجو) - نيملع

 : هلوقب ةملك هنم فذحي ام.ىلإ راشأ مث

 بكرم نم ْفذَحا َرْجَعْلاَو ش

 كبلعب ىف «بيس اي١و «لعب ايه وحن هزجع فذح بكرملا مخر اذإ

 نم بكرملا ميخرت ءارفلا عنمو « ةسمخ اي - املع - رشنع ةسمخ ىفو «هيوبيسو
 هنأ ىلإ ءارفلا بهذو ءهيو هرخآ ام ميخرت نييفوكلا رثكأ عنمو «هب ىمس اذإ ددعلا

 فذح روجي ال :ناسيك نبا لاقو ٠ ىوبسيس اي : لوقتف ءاهلا الإ هنم فذجي ال
 ءمرضح ايو بلعب اي : تلقف نيفرحلا وأ فرحلا تفذح نإ لب بكرملا نم ىناثلا

 .نويوحنلا هراجأ امنإو .("مخرت مل برعلا نأ لوقنملاو « ساب هب َرأ مل
 : هيبنت

 فلألا عم زجعلا تفذح - نيملع - «ةرشع اتنثاو ءرشع انثا» تمخر اذإ

 هيوبيس كلذ ىلع صن ءابكري مل ول امهميخرت ىف لاقي امك «تنثاو « نثا ايا هلبق
 .ابرعأ كلذلو «نونلا ةلزنمب امهزجع نأ هتّلعو

 لق
 اله

 لسا 7-7 م و 5 م 0

 لقن ورمع اذو ةلمج ميخرت لقو ةلمةممم

 ةدح ىلع عمجلاو ىنثملا ىف ة ءاي بلقي روصقملا رخآ نال  ىواو هنأ عم ءايلاب هلعج امنإو قفل

 .ةوفصلا نم هنأل اًيواو ناك امنإو

 . ١88 ص ليهستلا ()

 .ج ءاب 59

 .بكرملا مخرت مل : ىأ ()
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 ادانسإ نمضملا بكرملا ميخرت نوزيجي ال نييوحنلا رثكأ : فنصملا لاق

 :لاقف بسنلا باوبأ ©( ضعب) ىف كلذ ىكح هيوبيس نال زئاج وهو ءارش طباتك

 عنمو ءطبأت اي : لوقي نم برعلا نم نأل , ئطبأت ارش طبأت ىلإ بسنلا ىف لوقت
 هميخرت زاوجو « ريثك هميخرت عنم نأ كلذب ملعف « ميخرتلا باب ىف هميخرت
 :حراشلا لاقو « ليلق

 (لقن ورمع اذو) : هلوقب راشأ اذه ىلإو ؛ةليلق ةغل ىلع هزاوج نأ ملعف

 .هيوبيس مسا وه ورمعو

 ىلع صني مل هيوبيس نأل . حيحص ريغ وهو : نايح وبأ خيشلا لاق
 لوألا لعجيف «لبقأ طبأت اي» : لوقيف درفي نم برعلا نم :لاق لب « هميخرت

 نم برعلا نم نأ دارأ لب ءمخري ال ىكحملا نأ نم هررق امل اًضقانم سيلو ءادرفم

 .ميخرتلا ةهج ىلع ال اهدرفي

 نم دحأ نع اًفالخ ملعن الو « مخري نم لقي ملو درفي نم لاق كلذلو

 .مخري ال ىكحملا نأ نييوحنلا

 : نيتغل ىدانملا ميخرت ىف نأ ملعاو

 .فوذحملا ىوني نأ :ىلوألا

 .ىوني الأ :ةيناثلاو

 : هلوقب لوألا ىلإ راشأ دقو

 فلُأ هيف اب ُلمْعَتَسا ىقابلاف فذح ام فّدَح َدعَب َتْيَوَن نو

 هلاح ىلع هلبق ام تكرت ميخرتلل هفذح دعب فوذحملا توبث تيون اذإ : ىأ

 ىف «صنم ايو «فعج ايو ءراح اي» وحن ةكرح نم هيف امب هتلمعتساو فذحلا لبق

 افالخ ءرطمق اي "”(وحن) ىف «طمق اي» نوكس وأ ءروصنمو رفعجو ثراح

 نم ةغل ىلع الإ نكاس هرخآ لبق امب هوحن وأ ارطمق.نومخري ال مهنإف «نييفوكلل

 .هفذح ىف ءارفلا بهذم مدقتو ءوني مل

 .دجا اب (؟) جاو ب )١(

8 ١1١١ 



 : هيلث

 لبق هيلع ناك امم ءىش نع ىقب ام ريغي الأ (فلأ هيف امب) : هلوق ىضتقم

 :ناتلأسم هقالطإ ىلع دريو . فذحلا

 ةكرح هل تناك نإ هنإف ٠ فلأ دعب وهو فوذجملا ىف امغدم ناك ام :ىلوألا

 رسكلاب - راضم اي امهيف لوقتف ««جاحَّتو ء«راضم» : وحن اهب تكرخ لصألا ىف
 - مضلاب - جاحت ايو ءلوعفم مسا ناك نإ - حتفلابو - «لعاف سا ناك نإ -

 '. جيجاحت هلصأ نال

 هيلإ تاكرحلا برقأ اهنأل ٠ ةحتفلاب كرح نوكسلا ىلصأ ناك نإو
 بهذم اذه - ءارلا حتفب - «راحسأ اي» هيف لوقت ٠ تبن مسا «راحسأ»هوحن

 . هيوبيس

 هراتختي : نييولشلا لاقو « حتفلا متحتي : ىفاريسلا لاقف هنع فلتخا مث

 «نينكاسلا ءاقتلا لصأ ىلع رسكي هنأ ءارفلا نع روفصع نبا لقنو ءرسكلا زيجيو

 نكاس لك طقسي هنأ لئاسملا سوءر بحاص اًضيأ هنع لقنو .جاجزلا بهذم وهو

 . «حسأ اي» لوقت : اذه ىلعف ؛كرحتم ىلإ ىهتتي ىتح رخآلا دعب ىقبي

 واولا فذحب مخر اذإ هنإف «نوضاق».وحن عمجلا واول فذح ام : ةيناثلا
 راتخاو «نيرثكألا بهذم اذه ,فذحلا ببس لاوزل ؛هنم فذح ام هيلإ در نونلاو
 .درلا مدع ليهستلا ىف

 :هلوقب ةيناثلا ىلإ راشأ مث

 اَمَمَت اعنضو رخآلاب ناك ول امك اَنوُذْحَم وْنَت مل نإ هلمْجاَو
 غوصملا ماتلا مسالاك فذحلا دعب ىقابلا لعجاف .« فوذحملا ونت مل اذإ : ىأ

 ةحصلا نم كلذ ريغو مضلا ىلع ءانبلا نم هرحخآ ىطعيف ةغيصلا كلت ىلع
 ايو فعج ايو ءراح اي» : لوقتف عضولا ىف ذ (رخآ ناك ول هقحتسي ام لالعإلاو
 اهنم فذحي مل ةمات ءامسأ تناك ول امك عيمجلا ىف - مضلاب - «ًطمق ايو صنم

٠ 
 . ؟ ىس
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 :ناهيبنت

 «ةغللا هذه ىلع ةمضلا هيف تردق التعم فوذحملا لبق ام ناك ول : لوألا

 .اهمض ريدقت ةمالع وهو - ناكسإلاب - ىجان اي «ةيجان» ىف لوقتف

 ءارلا مض - ةغللا هذه ىلع «رمع نب راح ايه وحن ىف زوجي : ىناغلا

 نيهجولا ىلع عرف مث « «ورمع نب ديز ايه وحن ىف كلذ زاج امك -اهحتفو

 : لاقف نيروكذملا

 ايب ىناثلا ىَلَع ىِمَن ايو ومَل يدوم ىف لوألا ىَلَع لَ
 ميخرت ىف لوقتف « ىوني ال نم ةغل ىناشلابو «ىوني نم ةغل لوألاب ىنعي

 ةفلاخم مزلي ملف ءوشحلا مكحب اهل موكحم واولا نأل « ومث اي لوألا ىلع دومث

 ىف لعف امك ةمضلا دعب اهفرطتل «ءاي واولا بلقب ىمث اي ىناثلا ىلعو « ريظنلا

 ىف سيل ذإ « ريظنلا مدع مزلتسم ريدقتلا اذه ىلع اهءاقب نال كلذو ءهوحنو لدأ

 تلق 2'«ناوركو ءنايمص» تمخر اذإو «ةمض اهلبق واو هرخآ ام ةنكمتملا ءامسألا

 واولاو ءايلا بلقب - ارك ايو امص اي ىناثلا ىلعو ءورك ايو ىمص اي لوألا ىلع
 .عنام الو ءامهلبق ام حاتفناو امهكرحتل ءاّقلأ

 ءوالع ايو ىاقس اي لوألا ىلع تلق "!«ةوالعو ةياقس» : تمخر اذإو

 فلأ دعب امهفرطتل "”(ةزمه) واولاو ءايلا لادبإب - ءالع ايو ءاقس اي ىناثلا ىلعو

 . ةدئاز

 الو « واغ اي ىناغلا ىلعو واغ اي لوألا ىلع هيف لوقتف «واغ» وحن امأو

 ':نيهجول ةزمه اهلدبت

 .تلعأ همال نأل «نالالعإ ىلاوتي الأ : امهدحأ

 بلقت ال كلذك ناك امو «فرحأ ةثالث ىلع مات مساك راص «؟!(هنأ) :ىناثلاو

 .نايح وبأ خيشلا كلذ ركذ «واو» وحن ةزمه هواو

 .عاجش : ىأ نايمص لجر لاقيو .«بثوتلاو بلقتلا وه لصألا ىف نايمصلا )١(

 .رقولا مامت دعب ريعلا ىلع هتقلع ام - نيعلا رسكب - ةوالع (؟)

 .8(1) . دج «ب (5)
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 «ماللا درب «ةاش اي ىناغلا ىلعو اشاي لوألا ىلع تلق «ةش» تمخر اذإو

 .نكمتم مسا كلذك نوكي الو «ةلع فرح امهيناث نيفرح ىلع اهئاقبل

 فوذحملا درب اوذ اي ىناثلا ىلعو اذ اي لوألا ىلع تلق «تاذ» تمخر اذإو

 .ةاش ىف ركذ امل

 - ماللا درب ءالاي ىناثلا ىلعو الاي لوألا ىلع تلق «تال» تمخر اذإو

 .دريف ثلاث هل ملعي ال هنأل

 ىتاثلا ىلعو ريفس ا لوآلا ىلع تلق لجرفس ريغصت «جريفس» تمخخر اذإو

 086 نيرثكألا دنع) ريفس اي

 عورفو « ريغصتلا لجأل « ةفوذحملا ماللا درب - لريفس اي شفخألا لاقو
 : .ةيافك هانركذ اميفو «ةريثك بابلا

 :هلوقب لوألا هجولا هيف مزلي ام ىلإ راشأ مث
 ملَسَك ىف نيهجولا زوج هملسمك ىف لوألا مزتلاو ويم مو < هس ا. - 7.

 - فلاب - ملسم اي هيف لاقيف «ةملسم» وحن ثنؤملاو ركذملا نيب ةقرافلا ءاتلاب ةثنؤملا

 - مضلاب - ملسم اي "”(هيف) ليق ول هنأل 2 ىناثلا هجولا ىلع هميخرت زوجي الو

 نأل «نيهجولا ىلع هميخرت زوجي هنإف ءةملسم وحن ملعلا فالخب ركذملاب سبتلال
 .قرفلل تسيل هيف ءاتلا

 مهف دقو ٠ ملعلا ىف سبللا رابتعا ىلع لدي . ليهستلا ىف همالكو : ليق

 ءاتلا نأل « ةفص ناك نإو نيهجولا ىلع هميخرت زوجي «ةعبر» .وحن نأ كلذ نم

 .قرفلل تسيل هيف

 .ج أ )١(

 )50(١.
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 : هيبنث

 | : ناببس لوألا هجولا مازتلال

 20)(مزل ماتلا ريدقت) ىلع مخر ول ذإ - ماللا رسكب - ناسليط» اهنم ةلثمأ ىف ىناثلا

 «لقيص» نم ردن ام الإ دوقفم وهو « حيحصلا ىف - نيعلا رسكب - لعيف دوجو
 امر ول امهنإف «ىوارمحو ىولبح اهنمو « ؟”ةءارق ىف - سيبو .ةأرما مسا -
 ريظن الام توبث كلذ نم مزليف ارمح ايو ىلبح اي امهيف ليقل «هجولا اذه ىلع

 الإ نانوكي ال امهو «واو نم نيتلدبم ءالعف ةزمهو ىلعف فلأ نوك وهو .هل

 اي امهيف ليقل هجولا اذه ىلع امخخر ول امهنإف «ةيرذحو ءةوقرع» اهنمو « ثينأتلل
 .نالمهم ناءانب امهو «ئلعفو ىلعف دوجو مزليف 04 ىرذح ايو ىقرع

 ةيفاكلا ىف هركذ دقو «ىناثلا ببسلا ركذ انهه لمهأ مل : تلق نإف

 شفخألا هرابتعا ىلإ بهذ نممو . هيف فلتخم ببس وه : تلق ؟ليهستلاو

 «ناسليط ىف شفخألا نع لقنو «ىولبح ميخرت ىف مهنع لقنو دربملاو ىنزاملاو

 .نييوحنلا نم ريثك نع غبصأ نبا هلقنو

 ىف ميخرتلا زاجاف «هرابتعا "””(مدع) مدع ىلإ هريغو ىفاريسلا بهذو

 : هلوقو (كلذل) هكرت هلعلف «ةمدقتملا لئاسملا

 دمْحأ وحن حّلصَي ادّئلل ام اذن نود اومَحَر رارطضالو

 وحن ىداني نأل احلاص نوكي نأ طرنشب ىدانم سيل ام ةرورضلا ىف مخري

 . محأ اي هيف لوقتف ةدمحأ»

 .(مزلل وني مل نم ةغل) ج ءأ ىفو .ب()

 .ةروسكم ةزمه لبق ةنكاس ءايب - سئيب باذعبو ءمصاع نع ةبعش ةءارق (1)
 . جا أ(

 .(كلذك) أ ىفو . ج 2. ب (8)
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 زاوج امأ) : نيهجولا ىلع هميخرت زاوج هدييقت مدع نم مهف دقو
 : ©9هلوقك هزاوج ىلع عمجمف مامتلا ريدقت ىلع ""(هميخرت

 :ةمقناو عوج يق لام افيرط هر ءوض ىلإ شبت تقلا أ
 ْ . كلام نبا :ىنعي

 جوجحم وهو ء«دربملا هعنمو هيوبيس هزاجأف فوذحمملا ةين ىلع هميخرت امأو
 : ؟9هلوقك عامسلابو ءادنلا ىلع سايقلاب

 .(هميخرت امأ) ج «ء ىفو - )١(1

 - ليوطلا نم وهو - 2ىدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما وه : هلئاق (1)
 - «رصخلا» اهدصقتف ديعب نم هران ىرت «وشعت» ميركلا لجرلا انه هب دارملا «ىتفلا» : ةغللا

 .دربلا ةدش - داصلاو ءاخلا حتفب

 اودصقيف نورئاسلا اهاريل اليل نارينلا دقوي ميرك لجر هنأب كلام نب فيرط حدمي : ىنعملا
 .دربلا دتشاو ساتلاب طحقلا لزن اذإ كلذ لعفيو . اهوحن

 عراضم لعف ءوشعت» لعاف ؛ىتفلا» ضام لعف معنو ديكوتلل ماللا ؛معنل» : بارعإلا
 رورجمو راج «ءوض ىلإ» معن لعاف نم لاح بصن لحم ىف ةلمجلاو رتتسم ريمض هلعافو
 ءابوجو فوذحم أدتبمل ربخ «فيرط» هيلإ فاضم ءاهلاو ءوضل فاضم ؛هران» وشعتب قلعتم
 «لام» فيرطل ةفص «نب» «ىتفلا معن١ ةلمج هربخ أدتبم نوكي نأ زوجيو ٠ فيرط وه ىأ

 فاضم «عوجلا» وشعتب قلعتم ؛ةليل» ءةرورض فاكلا تفذحف . كلام هلصأو هيلإ فاضم

 . عوجلا ىلع فوطعم «رصخلاو» هيلإ

 .ةرورضلل ءادن ريغ ىف همخر . كلام نبا هلصأ نإف «لام نبا» : دهاشلا

 نباو ٠ 7 /7ا/ا/ ماشه نباو « ” / 4الال ىنومشألا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم
 21/446 , ال5 هيوبيسو 2. ”٠١ ص ىطويسلاو .؛مظانلا نباو « ؟/؟9١ ليقع

 . ١/1١4١ عمهلا ىف ىطويسلاو

 - طيسبلا نم وهو - ىميتلا سوأ وه : هلئاق ()

 طرش فرح «نإ» هيلإ فاضم «ثراح» نإ مسا «نبا» بصنو ديكوت فرح ؛نإ» : بارعإلا

 نينكاسلا ءاقتلال فلالا هنم تفذحف قاتشأ هلصأو ريمض لعافلاو طرشلا لعف.«قتشأ»

 ريمض لعافلاو لوعفمو لعف «هحدتمأ» ةفطاع «وأ» قتشأب قلعتم رورجمو راج «هتيؤرل»
 _ بصنو ديكوت فرح نإو طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلاةنإفف قتشأ ةلمج ىلع فطع وهو

 رم

 ك1. 4



 ريعاش هس هلا وما 6 - ها ره هاا 3

 اوملع دق سانلا نإف هحدتمأ وأ هتيؤرل قتشأ نإ ثراح نبا نإ

4 . 
 :  هلوقو

 : ”دربملا دشنأو « هيويبس امهدشنأ

 ةلمجلاو لعافو لعف «اوملع» قيقحت فرح ؛دق»:ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم نإ مسا «سانلا» -

 .ىنم كلذ اوملع دق هريدقت فوذحم اوملع لوعفمو نإ ربخ عفر لحم ىف

 لجأل فذحلا ةين ىلع ءادنلا ريغ ىف همخرف ةثراح هلصأ نإف «ثراح» هلوق : دهاشلا

 .ةرورضلا

 ةهيوبيسو 3 مظانلا نباو 3 :؟ / ةا/ا/ ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 0/1 ١.

 - رفاولا نم وهو - ىفطخلا ةيطع نب ريرج وه : هلئاق )١(

 .امامر مكلابح تحضأ الأ 2:هردصو
 عمج - «امامر» دهعلا وهو - لبح عمج - «مكلابح» تلوحتو تراص «تحضأ» : ةغللا

 .ةأرما مسا «امامأ» (ريثك دعب ةديعب «ةعساش» لبحلا نم ةيلابلا ةعطقلا وهو ةمر

 هسفن ىلإ «عجر مث .عطقنا دق لصاوتلا بابسأ نم مكنيبو ىنيب ناك ام :لوقي هنإ : ىنعملا
 .عمطم اهلصو ىف سيل ىنع ةديعب ةمامأ ىتبوبحم تحبصأو :اهبطاخي

 ثينأتلل ءاتلاو ناك تاوخأ نم صقان ضام لعف «تحضأ» هيبنت فرح «الأ» : بارعإلا

 لعف «تحضأ» ىلوألا تحضأ ربخ «امامر» هيلإ فاضم ريمضلاو ىحضأ مسا «مكلابح#

 اهمسا «امامأ) مدقم تحضأ ربخ «ةعساش# اهب قلعتم رورجمو راج «كنم» صقان ضام

 .قالطإلل فلألاو «ميخرتلل ةفوذحملا ءاتلا ىلع عوفرم رخؤم

 ةمامأ اهلصأو ءاتلا فذحب ةرورضلل ءادنلا ريغ ىف تمخر ثيح «امامأ» هلوق : دهاشلا

 - عفرلاب - مامأ :ليقل رظنتي ال نم ةغل ىلع تمخر ولو « رظنتي نم ةغل ىلع تمخرو
 . مظانلا نباو 27/748 ماشه نباو « ؟/51/ا/ ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . ةنازخلا ىف ١57 دهاشلاو ء511/١ فاصنإلاو « ١/857 هيوبيس هركذو

 -رفاولا نم وهو - اضيأ ةيطع نب ريرج هلئاق (؟)

 ذئنيح تيبلا ىف نوكي الو امخرم ىدانم «امامأ» نوكيف ىرخأ ةياورب قباسلا تيبلا ىور
 ردص ىف دهعلا ركذ هنأل « تيبلا مظنب قيلأ ةياورلا هذهو « ةيناثلا ةياورلا هذه ىلع دهاش

 .ردصلا ىلع زجعلا در مث تيبلا

 0 5 ك0



 اًماَمأ اي كدهعك ىدهع امو

 عفدت الو «نيتياورلا ريرقت ىضتقي فاصنإلاو : ةيفاكلا حرش ىف لاق

 .ىرخالاب امهادحإ

 مدعل « ءادنلا ريغ ىف مخري ال لأب فرعملا نأ روكذملا طرشلا نم مهفو

 :«جاجعلا لوق ةرورضلا ميخرت '''(نم) لعج نم ئطخ اذهلو «ءادنلل هتيحالص

 ىمَحلا قرو نم ةكم اًقلاوأ

 ؟ءاهلاب ثينأت وأ ةّيَلع ةرورضلا ميخرت ىف طرتشي لهف' : تلق نإف
 .انه هقالطإ نم موهفملا وهو «9ليهستلا ىف كلذ ىلع صنو . ال : تلق

 : ©” (هلوق) ةركنلا ميحخرت نمو

 اجاوب )١(

 - زجرلا نم وهو -- .ةيؤر نب جاجعلا وه : هلئاق (1)

 ةميقم ىنعي ةنطاق عمج انطاوق ىوريو ءةفلآ فلآي فلآ نم ةفلآ عمج ءاقلاوا» : ةغللا
 داوس ىلإ ضايب اهنول ىف ىتلا ىهو - ءاقرو عمج - ءارلا نوكسو واولا مضي - «قرو»
 .«فلألا تفذحف مامحلا هلصأ - ميملا رسكو ءاحلا حتفي - «ىمحلا» قروأ لمج : لاقي

 .ءاي نيميملا ىدحإ لديأو ةدئاز اهنأل
 (ميدلا ريغ تيبلا تانطاقلا) هلبق «تانطاقلا» هلوق نم لاحلا ىلع بصن ءاًقلاوأ» : بارعإلا

 .هيلإ فاضم «ىمحلا» هب رورجم «قرو» ةينايب «نم# اًعلاوأ لوعفم هنأ ىلع بصنت «ةكم»
 حلصي ال هنأب درو «ةرورضلل همخر هنإ : ليقف مامحلا هلصأ نإف «ىمحلا» هلوق :دهاشلا

 .ميخرتلا قيرط ىلع ال فذح وه امنإو ءلأب هنوكل ةرورضلل
 نباو « ؟ / 89 ليقع نباو « 7/4717 ىنومشألا : ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم
 ع8 هيويس هركذو . 7/167 ١/1١4١ «٠ هعمه ىفو ٠١., 5 ص ىطويسلاو « مظانلا
 . 7/599 فاصنإلاو 5/76 لصفملا حرشو ء 65

 . 189 ليهسلا (©7
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 - فيفخلا نم وهو- صربالا ديبع وه : هلئاق (0)

 - .لايذ ىنجف ةورذ ىولق  ..لايب نيفدلا ىلع مسر سيل : هدعيو
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 لاخب نونا ىلع ىح سيل

 ىحل ةفص رورجمو راج «نونملا ىلع» اهمسا «ىح» صقان ضام لعف «سيل» : بارعإلا -

 .سيل ربخ لاخو دئاز رج فرح ءابلا « لاخب»

 .دلاخب هلصأو ةركتلا مخر هنإ ثيح «لاخب» هلوق : دهاشلا

 عمهلا ىف ىطويسلاو 2 "/ الك ىنومشألا : ةيفلأآلا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . ١مل

١١ ١8 



 صاصتخالا

 مساع م 2 0 7

 اًينوجرا رْثإب ىتفلا اهيأك اي نود ءادنك صاصتخالا

 رمألا دري امك ءاعسوت هريغل ىه ةروص ىلع هب ءىج ام :صاصتخالا

 .؟”رمألا ةغيصب ربخلاو ربخلا ةغيصب

 .نايب ةدايز وأ «عضاوت وأ رخف صاصتخالا ىلع ثعابلاو

 1 : عاونأ ةثالث مسالا

 اهبيأ انل رفغا مهللا» و «لجرلا اهيأ اذك لعفأ انأ» وحن اهتيأو اهيأ :لوألا

 لأب فرعم سنج مساب اهفصو مزليو «مضلا ىلع ةينبم انه ىأو "”ةباصعلا
 .ءادنلا ىف مدقت ام ىلع عفرلا بجاو

 .©9«ثروُن ال ءايبنألا رشاعم نحن» :ِكَي هلوقك «ةفاضإلاب فرعملا :ىناثلا

 ةفاضم رشعمو نالف ونب بابلا اذه ىف الوخد ءامسألا رثكأ :هيوبيس لاق

 .نالف لآو تيبلا لمهأو

 نوكي دقو ««فيضلل سانلا ىرقأ برعلا نحن» مهلوقك لأب فرعملا :ثلاثلا
 ١ :(©ةبؤر لوقك ًاملع

 ربخلاو ءنعضريل :ىأ 4نعضري تادلاولاو# :ىلاعت هلوق وحن ربخلا ةروص ىلع رمالا )١(

 ذإ روهشملا ىلع ربخ وهو رمآلا ةروص هتروص نإف «ديزب نسحأ» وحن رمآلا ةروص ىلع
 .هنسحأ ام ريدقت ىف وه

 ىف نيلاثملا ىف صاصتخالا ةلمجو ءدحاو مهرمأ نيذلا ةعامجلا - نيعلا رسكب - ةباصعلا )١(

 رفغا مهللاو «لاجرلا نيب نم اصوصخم كلذ لعفأ انأ ىنعملاو «لاحلا ىلع بصن عضوم

 . بئاصعلا نيب نم نيصوصخم انل
 ظفلب ىئاسكلا هاورو «نحن ظفلب رازبلا هاور «ةقدص هانكرت ام» همامتو ثيدح نم ءزج اذه ()

 . انإ

 - .زجرلا نم وهو - جاجعلا نب ةبؤر وه :هلئاق (4)
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 .ةراشإ مسا الو ةركن بابلا اذه ىف لخدي الو

 الإ اينبم صتخملا عقي ملو ءافورعم اًمسا الإ ركذي نأ زوجي الو :هيوبيس لاق

 . صخأ هريدقت رامضإلا بجاو بصانلاو بوصنملاف امهريغ امأو ءاهتيأو اهيأ ظفلب

 ارمضم صخأب بصن عضوم ىف امهنأ روهمجلا بهذمف اهتيأو اهيأ امأو

 . اضيأ

 الأ «هسفن ناسنإلا ىداني نأ ركتي الو :لاق .ىدانم هنأ ىلإ شفخألا بهذو

 .«رمع اي كنم هقفأ سانلا ًلك» :هنع هللا ىضر رمع لوق ىلإ ىرت

 لمتحت اهنأ معزو «ةبرغم صاصتخالا ىف «1يأ» نأ ىلإ ىفاريسلا بهذو

 .صنهجو

 اهيأ وه ءاذك لعفأ انأ :ريدقتلاو .ءفوذحم أدتبمل اربخ نوكي نأ :امهدحأ

 .هب صوصخملا :ىأ «لجرلا

 صوصخملا لجرلا اهي :ريدقتلاو «فوذحم ربخلاو أدتبم نوكي نأ :ىناثلاو

 .روكذملا انأ

 ريمض ىلي دقو «قبس امك ملكتم ريمض ىلي نأ صاصتخالا اذه ىف رثكألاو
 دعب نوكي الو ««ميظعلا هللا كناحبس» و «لضفلا وجرن هللا كب» مهلوقك بطاخم

 .بئاغ ريمض

 فارطأ ىف نوكي رايغلاك ءىش وه - ءابلا فيفختو داضلا حتفب - «بابضلا» :ةغللا -

 .ءامسلا

 .اهريغو برحلا ىف دئادشلا فشكت انب :ىأ هتدشو رمألا ةمغل الثم بابضلا برض : ىنعملا

 ريدقتلاو « صاصتخالا ىلع بوصنم «اميّت» فشكيب قلعتم رورجمو راج «انب» :بارعإلا

 بئان «بابضلا» ةرهاظلا ةمضلاب عوف رم لوهجملل ىنبم عراضم لعف «فشكي» اميمت صخأ

 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف
 .اميمت صخأ :ريدقتلاو ءصاصتخالا ىلع بوصنم هنإف «اميمت» هلوق :دهاشلا

 ١/7171 2606 هيوبيس هركذو 27/414 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . ةنازخلا ىف ١6١ دهاشلاو ١/«, عمهلا ئف ىطويسلاو

١١ ١6١ 



 لاقف (”«عئابلا اهيأ ةعيضولا براضملا ىلع» باتكلا ىف عقو ام امأو

 ىف عقو داسف اذه نأ :رافصلا باتك ىفو «كلذ هجوب ىل ملع ال :ىسرافلا

 ةعيضولا ىلع ىنعملا نوكيو ءرمضملا عضوم رهاظلا عضو هنأب لوأ دقو باتكلا

 .كلذك ىور دقو « عئابلا اهيأ

 نم ءادنلا فلاخ دق هنأ ىلع هبن ةروصلا ىف ءادنلاك صاصتخالا نأ ركذ املو

 :هجوأ ةثالث

 اذه ىلإو «ءادنلا فورح نم اهريغ الو «اي) هعم لمعتسي ال هنأ :لوألا

 .2اأي نود» هلوقب راشأ

 . «اًينوجرا رئإب» هلوق نم كلذ مهف «هب اءودبم لمعتسي ال هنأ : ىناثلا

 :هلوقب راشأ اذه ىلإو «لأب افرعم لمعتسا هنأ :ثلاثلا
 هيي” و ل وا وع «٠ يم < ل و .٠ و

 لذب نم ىخسأ برعلا نحن لثمك لآ ولت ىأ نود اذ ىري دقو
 ءادنلا نيب كرتشم ىأل ةفص لأب فرعملا لامعتسا نآل «ىأ َنوُد» لاق امنإ

 .«لجرلا اهيأ اي» وحن صاصتخالاو

 ال انهو «ةراشإلا مساب ءادنلا ىف فصوت «ايأ» نأ وهو « عبار هجو :تلق

 ْ .ةراشإلا مساب فصوت

 اوكحي ملو «ءادنلا ىف ىأ ةفص بصن زاجأ ىنزاملا نأ وهو :سماخ هجوو

 . عوف رم
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 ءارغ لاو ريذحتلا

 هس سل ارا سا ا ىلا اس ساراس ىلا اسس 8

 بجو هراتتسا امب رذحم ْبصَن هوحتو رشلاو كاي

 ءارغإلاو ريذحتلا ىف مسالا نأل «ءادنلا باب دعب ءارغإلاو ريذحتلا ركذ امنإ

 . ىتأيس ليصفت ىلع «ىدانملاك هراهظإ زوجي ال لعفب هب لوعفم

 ةثالثب نوكيو «هنم زارتحالا بجي هوركم ىلع بطاخملا هيبنت وه :ريذحتلاو
 «بطاخملا ريمض ىلإ ةفاضملا ءامسألا نم اهنع بان امبو «هتاوخأو كايإب : ءايشأ

 .هنم رذحملا ركذبو

 هراركتو هدارفإ ىف ىنعأ ءاقلطم هبصان رامضإ بجو هتاوخأو كايإب ناك نإف

 لعفب لوعفم كايإف «رشلاو كايإ» :هلوقب "(هيلع) فطعلا لثم دقو هيلع فطعلاو

 .هوحنو قتا هريدقت رامضإلا بجاو

 ؟هدعب وأ كايإ لبق ردقي له :تلق نإف

 ىدعت مزليف هب لصتال «هلبق ردق ول هنال ءهدعب هريدقت بجي :ليق :تلق

 قحلا امو بولقلا لاعفأب صاخ كلذو «لصتملا هريمض ىلإ لصتملا رمضملا لعف

 . اهب

 سفنلا نع ىنغتسا لعفلا فذح املف «كسفن قتا لصألا ناك :ليقو

 .ريمضلا لصفناو

 :ريدقتلاو كايإ ىلع فوطعم وه :ليقف .واولا دعب ام بارعإ ىف فلتخاو

 مهنم ريثك بهذم ©!(اذهو) .كنم وندي نأ رشلاو رشلا نم وندت نأ كسفن قت

 | .روفصع نبا هراتخاو ىفاريسلا

 لوألا نأل «مكحلا ىف نافلتخم امهو كايإ ىلع هفطع زاج فيك :تلق نإف

 ؟هنم رذحم ىناثلاو رذحم

 ْج لك(

 .(وهو) جب ىفو آ(0)
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 ىنعملا ىف الإ هيلع فوطعملاو فوطعملا كارتشا مزلي ال هنأ باوجلا :تلق
 .كلذ حضوي قباسلا ريدقتلاو «هببسب هبارعإ ناك ىذلا

 وهف ءرمضم رخآ لعفب بوصنم ىناثلا نأ ىلإ فورخ نباو رهاط نبا بهذو

 ىقالت قتا :ريدقت ىلع لب «لوألا ريدقتلا ىلع ال درفم فطع فوطعم ىناثلا
 نأ ىف كش الو :لاق ءهماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف ءرشلاو كسفن

 .ىلوأ ناكف افلكت لقأ اذه

 .«رشلا نم كايإ» دارفإلا لاثمو «رشلا نم كايإ كايإ» :راركتلا لاثمو
 :هلوقب دارفإلا ىف «ايإ» بصان رامضإ بوجو ىلع هبن دقو

 0 ْبَسْلا اَيإل اذ فطع نودو

 وحن فطعلا عم الإ رامضإلا مزلي مل «أايإ» ريغب ريذحتلا ناك نإو

 . «هديكو ناطيشلاو «فيسلاو كسأر رام»

 . «دسألا دسالا» و «كسأر كسأر# وحن راركتلا وأ

 : تكش نإو «كسأر» وحن رامضإلاو راهظإلا زاج راركتلاو. فطعلا مدع نإف

 :هلوقب راشأ اذه ىلإو ءدسألا رذحا تئش نإو «دسألاو :كسأر ق

 املي نل هللعف رْثس هاوس امو
 راركتلا وأ فطعلا عم الإ

 :هلوقب راركتلا لثمو

 ىراّسلا اذاي مغيضلا مغيضلاك
 .دسألا : مغيضلاو

 فطعلا ىف اهريغ عمو ءاقلطم «ايإ» عم رامضإلا مازتلا ةلع ام :تلق نإف

 ْ ؟راركتلاو

 اهريغو «لاثمالا كلذب تهباشف لامعتسالا ةرثك «ايإ» عم همازتلا ةلع :تلق
 كلذلف «ءلعفلاب ظفللا نم لدبلاك العج راركتلاو فطعلا نأ الإ .ءكلذك سيل

 .امهعم هرامضإ بجو
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 :تاهيبنت
 الو حبقي :ىلوزجلا لاقو ءرركملا عم لماعلا راهظإ مهضعب زاجأ :لوألا

 ام :ىنعأ ءامهركذ مدقتملا نيعونلا :ىنعي «هاوس امو» هلوق لمش :ىناثلا

 . هنم رذحملاو بطاخملا ريمض ىلإ ةفاضملا ءامسألا نم ايإ نع بان

 لوألا ىف راركتلا عم رامضإلا موزل مدع ىضتقي اهحرشو ةيفاكلا ىف همالكو

 ّْ :لاق هنإف ءنيعونلا نيذه نم

 لص اًقوطعم ُرذُْي ىذلا اذإ نم كاك كّسأر حنو
 حرص دقو ءرامضإلاو راهظإلا زاج فوطعملا ركذي مل ولف :حرشلا ىف لاقو

 .راركتلا لجأل ؛كسأر «كسأر» وحن ىف رامضإلا بوجوب حراشلا

 . واولاب الإ بابلا اذه ىف فطعي ال :ثلاثلا

 كايإ) :وحن نمب رورجم روذحملاو الإ كايإ دعب فطاعلا فذحي ال : عبارلا

 . لعفت نأ نم :ىأ «لعفت نأ كايإ) وحن فاك ""لعفت نأ عم اهريدقتو» «رشلا نم

 "”وهو باتكلا تيب امأف

 بلاَج ٌرشللو ءاَعد رشلا ىَلِإ ُهّنإف ءارملا كايإ كايإف

 نوكت نأ حص «اذك لعفت نأ اديزو كايإ» :تلق اذإف ءزئاج هعم الوعفم اهدعب ام نوكو )١(

 .ىنومشأ ه . عم واولا

 .(نأ عم اهريرقتو) ب ىفو ج 3 ةفز

 .ليوطلا نم وهو - ىشرقلا نمحرلا دبع نب لضفلا وه : هلئاق (")
 بلط اذإ - انالف نالف اعد نم ةغلابم ةغيص «ءاعد» لطابلاب ةضراعملاو لادجلا «ءارملا» :ةغللا

 .هب ءاجو هقاس اذإ - هبلج نم - هل بيسم «بلاجا هروضح

 ىلإ رجي ام اريثك كلذ نإف ءقح هجو ريغ نم سانلا عم ةضراعملاو لادجلا كرذحأ : ىنعملا

 .بعاتم ناسنؤلل ببسيو رورشلا
 .ىلوألل ديكوت ةيناثلا «كايإ» ابوجو فوذحم لعفب ريذحتلا ىلع بوصنم «كايإف» : بارعإلا

 نإو ليلعتلل ءافلا «هنإف» ءارملا كرذحأ :ىأ - فوذحملا ريذحتلا لعفل ناث لوعفم «ءارملا»

 بلاجيب قلعتسم رورجمو راج «رشللو» نإل اربخ عقاولا ءاعدب قلعتم «رشلا ىلإ9 اهمساو

 . ءاعد ىلع واولاب فوطعملا
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 ةرورضلل فطاعلا فذح ىلع : ليقو .ةرورضلل راجلا فذح ىلع وه ليقف

 :هلوقف «كايإ دعب رخآ بصان هل رمضأ : ليقو .ءكايإ نم لدب هنإ :ليقو «اضيأ

 اذه ىلع «ءارملا قتا :هريدقت العف كايإ دعب رمضأ مث ءهسفنب لقتسم كايإ كايإ

 .رعشلا ىف الإ اذه لثم روجي الف لاح لك ئلعو :ليهستلا حرش ىف لاق
 . ىهتنا

 الإ ايإ دعب فطاعلا فذحي الو :'"ليهستلا نم ريذحسلا باب ىف :هلوقو
 ىلع هوحنو ءارملا كايإ زاوج ىضتقي . نمي رورجم وأ لعف رامضإب بوصنم رذحملاو

 .نمب رجلا نيبو هنيب هتيوستل «لعف رامضإ

 لثمو «2"”كسفن عضوم ىف كايإف) «رشلا كسفن بنج» :وحن نيلوعفم ىلإ ىدعتي

 كايإ) ريظن وهو ءرشلا كرذحأ هريدقت :لاقو «رشلا كايإ» هلوقب ايإ دارفإ حراشلا

 هلاق امم وحن وهف نينثا ىلإ دعتم دحاو لعف امهل بصانلا نأ هريدقت رهاظو «ءارملا

 .ءاقبلا وبأ

 هرامضإ نوكي لهف كايإ دعب ارمضم العف ءارملا بصان لعج اذإ :تلق نإف

 . ؟ازئاج مأ ابجاو

 كايإف» وحن لعفلا رامضإ مزلي مل واولا تفذح نإ :روفصع نبا لاق :تلق
 . «ءارملا كايإ

 . ىهتنا . لعفلا اذه راهظإ راحل مالكلا ىف ناك ولو ؛ءارملا عد هريدقت

 سس ى# 5 -

 ذشأ هايإو ءىايإ ذشو

 .رذحا هانعمو ريذحت هنإف «كايإ» هلوق :دهاشلا -

 هيوبيس هركذو ا“ ١54/ ماشه نباو 7/58٠« ىنومشالا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 . ةنازخلا ىف ١17 دهاشلاو 27/١4٠ ىنغملا ىفو ءا7 /786 لصفملا حرشو ؛« 0١

 .97١ص ايهستل تا(

 :ِج ء«ب(0)
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 | . بطاخملا هب داري نأ ريذحتلا ىف عئاشلا

 :ىأ "2«بنرألا مكّدحأ فذحي نأو ىايإ» لاق نم لوقك ملكتملل درو دقو

 ةلمج وه اذه ىلعف «ىترضح نع بنرألا فذح حنو بنرألا فذح نع حن ىايإ

 مكايإو بنرألا فذحو ىايإ :ريدقتلاو «ناتلمج كلذ نإ :جاجزلا لاقو .ةدحاو

 ”"'فذحو) ىناثلا ىف هريظن تبثأ ام لوألا نم فذحف «بنرألا مكدحأ فذحو

 رمأ لعف ىنعم) ىلع سيل ىايإ :مهضعب لاقو «لوألا ىف هريظن تبثأ ام ىناثلا نم

 غلب اذإ» مهلوق ىف بئاغلل درو دقو .ًاربخ هلعجف «دعابأ ىايإ "”(ىنعم ىلع لب

 نم ذشأ :ىأ (ذشأ هايإو) هلوقب راشأ هيلإو :©«باوشلا اّيإو هاّيإف نيتسلا مكدحأ

 .رهاظلا ىلإ «ايإ» ةفاضإ وهو ءرخآ هجو نم ذوذش لثملا اذه ىفو «ىايإ

 ٌدبتنا ساق نم دصقلا ليبس نعو

 . ”*(عمس ثيح الإ لمعتسي الف هايإ ىلعو ىايإ ىلع) سايقلا عنم ىضتقي

 لاق هنأل «ملكتملا ىلع '”(سايقلا زاوج ليهستلا ىف همالك رهاظ :تلق)

 انايإ ركذو ءهذوذشب حرصي ملف ءروذحملا هيلع افوطعم انايإو ىايإ ريذحت بصنب

 . ةعم

 ل ره

 الصف دق ام لك ىف هب ىرغم العْجا اًيإ الب رَذَحْمَكو
 بوصنم :هب ىرغملاو «هيلع دمحي ام ىلع فوكعلا بطاخملا مازلإ :ءارغإلا

 هب رذحملا بصان مكحك هزاوجو رامضإلا بوجو ىف هبصان مكحو « رمضم لعفب

 . وحن راركتلاو «دلولاو لهألا» وحن فطعلا عم هرامضإ بجيف

 .هلحي ال كلذ نإف ءرجح وحنب هريغو بنرالا فذح نع ىهني )١(
 ج أ(
 .(ىنعم ىلع رمأ لعف) ب ىفو ج أ (5)
 لجرلا غلب اذإ هانعمو «ةباش عمج :باوشلاو «هيوبيس لاق امك برعلا نع عمس لوق 2

 .ةباشب علوي نأ هل ىغبني الف ةنس نيتس

 .ب (6)

 .ب (50)

 . ليوطلا نم وهو - ىمرادلا نيكسم وه :هلئاق (0)

 -ِ الس ٍريغب اجيهلا ىلإ عاسك هّلاخأ ال نم نإ ......... : همامتو
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 0 ةلاعخأ كاحأ

 ال ءارغإلا نأ الإ .كاخأ مزلإ وحن هراهظإ زوجي لب دارفإلا عم بجي الو
 .ايإ الب لاق اذهلف ءهتاوخأو كايإ ظفلب نوكي

 :©9هلوقك ريذحتلاو ءارغإلا ىف رركملا عفري دق

 حالسلا حالسلا ةدجتلا وخأ ل اق اذإ ءافولاب نوريدجل

 .هذه رامضإ ىلع 274 اًهاَيقسو هللا ةَقان ط هلوق ىف. عفرلا ءارفلا زاجأو

 .رصقتو دمت ىهو - برحلا «اجيهلا» :ةغللا -

 نمك هدصقيو هنيعي خأ هل. سيل ىذلا صخشلاف « هيلع صرحاو .هقرافت الو كاخأ مزلا : ىنعملا

 .اهتادأ الو اهتدع هعم سيلو برحلا ىلإ بهذي

 ىناثلا «كاخأ» راركتلل ابوجو افوذحم مزلا ريدقتب ءارغإلا ىلع بوصنم «كاخأ» :بارعإلا
 ردقم حتف ىلع ىنبم اهمسا «اخخأ» سنجلل ةيفان «ال» نإ مسا لوصوم مسا «نم» ديكوت
 «اخنأ» و افوذحم ال ربخ نوكي نأ نسحألا :ليقو ءاهربخ رورجمو راج «هل» فلألا ىلع
 ةلص اهالومعمو ةلمجلاو ءدوجوم هاخأ ال نإ :ىأ - ةدئاز ماللاو «هل» ريمض ىلإ فاضم

 .هب قلعتم «اجيهلا ىلإ» نإ ربخ فوذحمب قلعتم «عاسك» لوصوملا
 مزلا :ىأ ءرركم هنال فذحلا بجاو لماعب ءارغإلا ىلع بصن هنإف «كاحخأ» هلوق :دهاشلا

 . كاخأ

 ىطويسلاو ”/1788 ماشه نباو 7/487 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 . ةنازخلا ىف ١75 دهاشلاو «795ص رطقلاو «77”ص بهذلا روذش ىفو 2١/1١7١ ص
 .فيفخلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق )١(

 حافسلا مهنمو ريمع ه ابشأو ريمع مهنم اموق نإ :هلبقو
 . ةعاجشلا «ةدجنلا» ءاقللاب ىوريو «ءافولاب» لاثمأ «هابشأ» نويرح نوقثال «نوريدجلا» :ةغللا

 زاج «ءافولاب» - هلبق تيبلا ىف - نإ ربح نوريدجو ديكوتلل ماللا «نوريدجلا» :بارعإلا
 واولاب عوفرم لعاف «وخأ» ضام لعف «لاسق» طرشلل «اذإ» نوريدسجب قلعتم رورججمو
 لوقم «حالسلا» نوريدحلل هلوق هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو «.هيلإ فاضم «ةدجنلا»

 .لوقلا
 نال «عفر مث ةلمج نوكي لوقلا لوقم نأل ءحالسلا ذخ هلصأ ذإ «حالسلا» هلوق :دهاشلا

 .بصنلا هقح ناك نإو ءريذحتلا ىنعم هيف ام عفقرت برعلا
 .سمشلا ةروس نم ١7 ةيآلا نم )١(
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 تاوص'اللاو لاعف'الا ءامسأ

 : لئاسم ثالث لمشت ةمدقم ىلإ جاتحي لاعفألا ءامسأ ىلع مالكلا

 لاعفأ :نييرصبلا ضعب لاقو ءءامسأ اهنأ نييرصبلا روهمج بهذم :ىلوألا

 حيحصلاو «ةيقيقح لاعفأ اهنأ ىلإ نويفوكلا بهذو «ءامسألا لامعتسا تلمعتسا

 اهلوبق مدعلو «فيرصتلاو نيونتلاك ءامسألا تامالع ضعب اهلوبقل ءامسأ اهنأ

 .لاعفألا ناروأ فلاخت نازوأ ىلع اهدورولو «لاعفألا تامالع

 ال لعفلا ظفل اهلولدم :ليقف ءاهلولدم ىف اهتيمساب نولئاقلا فلتخا :ةيناثلا

 اهلولدم :ليقو «نامزلاو ثدحلا ىلع لدي ام ىلع لدت لب «نامزلاو ثدحلا

 ريغ ىف لاحلا ةلالدو .ةدهاشملاب عوقولا ىنعمو رمألا ىنعم اهلخد اهنأ الإ رداصملا

 «نامزلاو ثدحلا نم لاعفألا هيلع لدي ام ىلع ةلاد اهنإ :ليقو «نامزلا هعبتف رمألا

 هيوبيس بمهذم رهاظ وهو :ليق .ةغيصلاب ال عضولاب نامزلا ىلع اهتلالد نأ الإ
 تكسا ظفلل مسا لوألا ىلع الثم هصف «بهاذم ةئالث هذهف .ةعامجو يلع ىبأو

 ةلالد نأ الإ «لعفلا ىنعمل مسا ثلاثلا ىلعو اتوكس كلوقل مسا ىناثلا ىلعو

 . عضولاب نامزلا ىلع اهتلالدو «ةغيصلاب نامزلا ىلع لعفلا

 نم اهل عضوم ال لاعفألا ءامسأ نأ ىلإ شفخألا مهنم ريثك بهذ :ةثلاثلا

 نمو ىنزاملا بهذو ءروهمجلا ىلإ مهضعب هبسنو فئصملا بهذم وهو «بارعإلا

 بهذو «نالوقلا ىسرافلا نعو هيوبيس نع لقنو «بصن عضوم ىف اهنأ ىلإ هقفاو
 امك ربخلا نع اهعوفرم ىنغأو «ءادتبالاب عفر عضوم ىف اهنأ ىلإ نييوحنلا ضعب
 . :هلوقب امهفرع دقو «ناديزلا مئاقأ» ىف ىنغأ

 مو ةوأ اذكو ٍلعف مسا وه هصو ناتشك لعف نع بان ام

 «لعفلا نع بوني امم هريغو لعفلا مسا لمشي سنج (لعف نع بان ام) هلوق
 .دحلا هب ممت ليثمت وهو .ةلضف الو لومعم ريغ هنوك ىنعي (هصو ناتشك) هلوقو

 فرحلاك ةلضف وأ «لماعلا ردصملاك لومعم وهو لعفلا نع بان ام هب جرخف

 لعف بئان :ةيفاكلا ىف هلوق اذهو ءهصو ناتشك اسيل امهنإف «لعفلا لمع لماعلا

 .لعفلا مسا ةلضف الو لومعم ريغ
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 وأ (©0(هرورجسمو) افرظ لصألا ىف ناك ام :امهنحأ :ناعون لعفلا مسأ

 برض :نايرض وهو «كلذك سيلام :رخآلاو .ىتايسو هرورجمو رج فرح

 :عاونأ ةثالث هسايق ىف فلتخملاف

 «© سيقم هنأ شفحخالاو هيوييس نهذم .درجلل ىثالثلا نم لاعف ءانب : لوألا

 . هيلع ساقي ال هنأ دريملا بهذمو

 هنم ءانبلا زاجأ امك «هيلع سايقلا ةحلط نيا زاجأ لعفأ نم لاعف ءانب : ىناثلا

 1 .كردأ نم كارد هنم. عمس دقو «ىبجعتلا ىف

 وهو «هيلع ساقي ال كلذ نأ هيوبيس بهذمو "ارم رار مهلوق

 «راقرق» نأ ىلإ بهذو ء ىعايرلا ن نم لعفلا مسأ عامص دريملا ركذأو «هتلقل حيحصلا

 1 .توص اتياكح «راعرع#و

 .ىلاعت هللا ءاش نإ مظنلا هيلع لمتشا ام اهنم حرشأ انأو «ةريثك

 .هصو .ناتش :ىهو "؟(اهنم) ظافلأ ةعبرأ ىلع تيبلا اذه لمتشا دقو

 .همو .هوأو

  ناتش» :لاقيف «لعفلا عقوم عقاو وهو «نالعف ىلع ءاج ردصم «ناتش» نأ ىلإ

 .«ورمعو ديز نيب ام ناتشاو «ام» ةدايزب «ورمعو ديز ام ناتشا# و «ورمعو ديز

 هيلع درو ««ورمعو ديز نيب ام ناتش» عنم ىعمصأالا نأ هريغو روفصع نبأ لقنو

 .بعلا :ىأ رعرع ىنعمب راعرعو .توص :ىأ ءرقرق ىنعمب راقرق (1)
10 

10 00008 1 



 ءدعب ىنعمب نوكي نأ روج ىعمصألا نأ طيسبلا بحاص لقنو «عومسم هنأب
 .كلذ عنم هريغ نإو «ورمعو ديز نيب ام ناتش» :لوقتف

 ريغ - ءاهلا رسكب - هص :لاقيو «تكسا ىنعمب لعف مساف «هص)١» امأو

 .نيونتلاب - هصو «ةنونم

 - هاص :لاقي دقو «ةفرعم وهف نوني مل امو ةركن وهف نون ام نأ ىتأيسو

 . ةنكاسلا ءاهلا لبق فلألاب

 :رخآ تاغل هيفو عجوتأ ىنعمب لعف مساف «هوأ» امأو

 .هأوأ - هووأ - ٌوآ - وأ - هآ - 6[ - ةاثوآ - هاكوأ - هوأ - هوآ - هّوأ - هو

 . .هوأتو هوأ :ليق هنم لعفلا فرص اذإو

 ال همو لعتم هنأل ,ففكا نعمب ال فقكتا ىنعمب لعف مساف «هم» امأو
 .هص ىف مدقت امك «نيونتلاب - همو - رسكلاب - هم :لاقيو «ىدعتي

 ىلع ها داوو هلك دل هعو

 رزن تاهيهو ىوك هريغو ١ رثك نيماك لعفا ىنعمب امو

 ىنعمب برضو ء«ريثك وهو رمألا ىنعب برض :برضأ ةثالث لعفلا مسا
 ىنعمب ىذلا نمو «ليلق نيبرضلا نيذه الكو « ىضاملا ىنعمب برضو ءعراضملا

 هيلع ساقي ءىش ىضام او عراضملا ىنعمب ىذلا ىف سيلو ءمدقت امك سيقم رمألا

 . تاهيهب ىضاملاو ىوب عراضملاو نيمآب رمألا لثمو

 نبال افالخ رصقلاو دملا ناتغل هيفو «بجتسا ىنعمب لعف مساف «نيمآ» امأ

 .ىمجعأ وهو ليعاف هنزو ليقف دم اذإو «ةرورضلاب رصقلا هصيصخت ىف هيوتسرد

 الو ليعفأ برعلا مالك ىف سيل هنأل .عابشإ دملاو ليعف هنزوو رصقلا هلصأ : ليقو

 ىدوادلا نع ضايع ىضاقلا ىكحو «ىلع ىبأ نع كلذ ىكح .ليعيف الو ليعاف

 ميملا ديدشت نأ هريغو بلعث ركذو «ةذاش ةغل اهنإ لاقو - ديدشتلاو دملاب - نيمآ

 .اهاوو ءاو اهلثم ""نأ) و بجعأ ىنعمب لعف مسا وهف «ىو» امأو
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 ىنعمب ىو :هريغ لاقو .بجعأ ىنعمب اهاوو اوو ىوو :ةيفاكلا حرش ىف لاق

 .ناسحتسالاو بجعتلا ىنعمب اوو . مدنت اهيفو بجعأ

 :230لاق

 :©9ةرتنع لوقك باطخلا فاك ىو قحلتو

 مدقأ رتتع كيو سراوفلا ليق

 .زجرلا نم وهو - ميمت نم زجارل بسني :هلئاق )١(
 بيطأ ىدنع وهو ليبجنر وأ بٌئرَرلا هيلع َرْذ امنأك :هدعبو

 قرف «رذ» نانسألا ةقر عم مفلا ءام ةبوذع وهو بنشلا نم «بنشألا» كمف «كوف» :ةغللا

 . ةحئارلا بيط ةيدابلا تابن نم تبن «بنرزلا» شرو

 ةقرو ةبوذعلاب اهمف فصيو ىبأب كيدفأ :اهل لوقيو هتبوبحم لامج نم بجعي :ىنعملا
 .ةبيطلا ةحئارلاو نانسألا

 مدقم ربخ رورجمو راج «ىبأب» انأ لعافلاو بجعأ ىنعمب عراضم لعف مسا «او» :بارعإلا

 هيلإ فاضم فاكلاو واولاب عوفرم أدتبم كوف فانئتسالل واولا «كوفو» رحخؤم ادتبم «تنأ»
 ىلبم ضام لعف ةرذ» ةفاك .ام» بصنو هيبشت فرح نأك «امئنأك» هل ةفص «بنشألا»

 .كوف ربخ ةلمجلاو لعاف بئان «بئرزلا» رذب قلعتم رورجمو راج «هيلع» لوهجملل
 .بجعأ ىنعمب عراضم لعف مسا هنإف «او» هلوق :دهاشلا

 ىطويسلا هركذو 27/797 ماشه نباو «” /187 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .؟/0١١ عمهلا ىف
 . لماكلا نم وهو - ىسبعلا دادش نب ةرتنع وه : هلئاق (1)

 اهمْقس اربأو ىسفن ىّفش دقلو :ةهردصو

 .«سراوفلا لوق» ىوريو «لوقي ىنعمب - فاقلا رسكب - «ليق» :ةغللا

 ءايلاو هب لوعفم «ىسفن» ضام لعف «ىفش» قيقحتلل دقو ديكأتلل ماللا «دقلو» :بارعإلا

 هيلإ فاضم ءاهلاو هب لوعفم «اهمقس» ىفش ىلع فطع ضام لعف «أربأو» هيلإ فاضم
 هيلإ فاضم «سراوفلا» لوألا ىف رمضأو ىناثلا لمعأف أربأو ىفش نالعفلا هيف عرانت «ليق»
 ةرتنع اي مخرم ىدانم «رتنع» ةفاضإلاب ة ةرورجم باطخلل فاكلاو كليو هلصأ :كيو»

 .- امهيف مضلاب - مدقي مدق نم رمأ «مدقأ» ءادنلا فرح هنم فذحف

 .باطخلا فاك «ىو» ىلع تلخد ثيح «كيو» هلوق :دهاشلا

 . 4 /الا/ لصفملا حرش ىفو 7” /487 ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 ريمض هلوق ىلع فاكلاف «كليو نم ةفوذحم كيو نأ ىئاسكلا معزو

 .©24 ءاَشَي نمل قزرلا طسسي هللا َنَأَكِيَو 9 ىلاعت هلوق امأو ءرورجم

 ىه نسحلا وبأ لاقو ءطسيي هللا نأك لاق مث ىو ىه هيوبيسو ليلخلا لاق

 ىنعمب اهلعج ذإ "”قاحسإ ىبأل افالخ دعب ىنعمب لعف مساف «تاهيه» امأو

 74 نودعوت امل تاهيه تاهيه ط :ىلاعت هلوق وحن عفر عضوم ىف اهنأ معزو دعبلا
 ىف هدنع هليوأتو ءهماهبإل ىئبو نكمتم ريغ فرظ اهنأ معز ذإ دربملل افالخو

 نوفقيو دسأو ميمت اهرسكيو «ءاهلاب نوفقيف تاهيه ؛ات» نويزاجحلا حتفيو «'”دعبلا
 بهذمو ء«ءاتلاب بتكت اهنأ ىلع ىبأ بهذمف تمض اذإو ءاهمضي مهضعبو ءاتلاب
 - تاهيه :ةغل نيثالثو اتس اهيف ”ىناغصلا ىكحو ؛«ءاهلاب بتكت اهنأ ىنج نبا

 ةتسلا هذه نم ةدحاو لكو - هاهيأو - هاهيهو - ناهيأو - نايهو - تاهيأو

 كلتف .«ةنونم ريغو ةنونم اهنم ةدحاو لكو ءهتروسكمو هتحوتفمو رخآلا ةمومضم

 .اهجو نوثالثو ةتس

 اهيأو هاهيأو «باطخلل فاكلاو ءكاهيإو اتاهيه 2"""اهيف) هريغ ىكحو
 .فقولا ةين ىلع «تاهيه تاهيه» ىنادمهلا رمع نب ىسيع أرقو  هاهيهو

 اكيلإ ْعَم كتود اذكهو اكيلع هئامسأ نم لعفلاو

 فرظ وأ رورجمو راج لصألا ىف وه اعون لعفلا مسا نم نأ : ىنعي

 .تنأ امكو كاذكو كيلع لوألاف ءهرورجمو

 .صصقلا ةروس نم 47 ةيآلا نم )١(

 ىدحإ ةئس ةيليبشأب دلو «ءءارقلاو ةاحنلا خيش قاحسإ وبأ بوقعي نب دمحأ نب ميهاربإ ١)

 .ةثامعبسو رشع ةنس تامو ةئامتسو نيعبرأو
 .نونمؤملا ةروس نم 75 ةيآلا نم (*)

 ةدئاز ماللاو مدقم ربخ اذه ىلع تاهيهو ءدعبلا ىف :دزبملا دنع تاهيه ىنعم نأ ىنعي (5)

 .دعبلا ىف رقتسم نودعوت ام :ريدقتلاو رخؤم أدتبم امو
 نيعبسو عبس ةنس دلو هنامز ىف ةغللا ءاول لماح ىناغصلا نسحلا نب دمحم نب نسحلا وه (6)

 1 ٠ .ةثامتسو نيسمخ ةنس ىفوتو ةئامسمخو
 .ج اب )ن3(
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 وه اذه «كدعبو كناكمو كمامأو كءاروو كنودو كيدلو كدنع :ىناثلاو
 . عومسملا

 04 وكسفنأ مكيلع» :ىلاعت هللا لاق .هسفنب ىدعتيو مزلا ىنعمب كيلعف

 . «ديزب كيلع» لوقت ءابلابو

 تيكسلا نبا معزو «نييرصبلا دنع مزال وهو حتت ىنعمب :كيلإو
 ىنعمب كاذكو ءاديز كسمأ :ىأ «ًاديز كيلإ» :لوقتف ىدسعتت اهنأ نويفوكلاو

 . . كسمأ

 انيع كيلع ّنِإ لوقلا كافك .......6......0٠0666

 ءاديز رظتنا :ىأ «؟ديز تنأ امك» ىئاسكلا ىكح ءرظتنا ىنعمب تنأ امكو

 .ءفقوت ىنعمب درتو ةيلعتم ىهو ذخ نعمك كدنعو « ىنرظتنا :ىأ ىنتنأ امكو

 . «اديز كيدل» لوقت 5 ةيدعتم ىهو ذخ ىنعمب كيدلو «ةمزال نوكتف

 ىنعمب كءاروو «ىدعتي الو ءاضيأ رخأت ىنعمبو ءىدعتتف ذخ ىتعمب كنودو

 :ىأ ىتناكم ءارفلا عمسو . تبا ىنعكمب كناكمو ءمدقت ىنعكب كمامأو ءرخآأت

 ءارغإلا ىئاسكلا ىكحو «رخآت ىنعمب :كدعبو «موزلو دعت تاذ نوكتف « ىنرظتنا

 نم نوكي نأ زاوحل هيف ةجح الو «هاذخف ريعبلا امكنيي» مهمالك نم عمسو « نيبب

 2 .لاغتشالا باب

 .ةدئاملا ةروس نم ٠١6 ةيآلا نم )١(
 .رفاولا نم وهو - ثيعبلاو قدررفلا اهيف وجهي ةديصق نم ةيطع نب ريرج وه : هلئاق (؟)

 اياطملا تقحالت دقو نلقي :هردصو

 ءاتلاو ضام لعف «تقحالت» قيقحت فرح دق ةيلاح واولا «دقو» لعافو لعف «نلقي» :بارعإلا

 لوعفم «لوقلا» لعف مسا «كاذك لاح بصن لحم ىف ةلمجلاو لعاف «اياطملا» . ثينأتلل

 مسا ءانيع» نإل مدقم ربخ رورجسمو راج «كيلع» بصنو ديكوت فرح «نإ» كاذك
 . بوصتنم

 . كسمأ هانعمو لعف مسا هنإف «كاذك» هلوق :دهاشلا
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 :تاهيبنت

 ذشو «بطاخملا ريمضب الصتم الإ بلاغلا ىف عونلا اذه لمعتسي ال :لوألا

 . مزليل ىنعمب هيلعو ىحنتأ ىنعمب ىلإو «ىنلوأ ىنعمب ىلع
 وحن باطخلا طرشب عومسملا ىلع فورظلا ةيقب سايق ىئاسكلا زاجأ :ىناثلا

 ىلع كلذ رصق نييرصبلا بهذمو «نييفوكلا نع مهضعب هلقنو «كمادقو كفلخ

 .عامسلا

 عضوم ىف اهنأ ىئاسكلا بهذف هتاوخأو كيلع فاك ىف فلتخا :ثلاثلا

 عضوم ىف اهنأ نييرصبلا بهذمو «عفر عضوم ىف اهنأ ءارفلا بهذمو «بصن

 رجب ؛اديز هللا دبع ىَلَع» ءاحصف برع نع ىور شفخألا نأل حيحصلا وهو ءرج

 فرح اهنأ ىلإ ذاشباب نبا بهذو «عضوملا رورجم ريمضلا نأ نيبتف هللا دبع

 ْ .بارعإلا نم اهل عضوم الف «باطخ

 عفر ريمض ؟”رورجملا) ريمسفلا عم ءامسألا هذه نم دحاو لك ىف : عبارلا

 كيلع» لوقتف رورجملاب فاكلا دكؤت نأ ديكوتلا ىف كلف «لعافلا وه رتتسم

 هديكأت نم دبالو «كسفن تنأ كيلع» لوقتف عوفرملاب رتتسملا دكؤت نأو «كسفن

 . لصفنملا عوفرملاب
 قس اس ىلا ساس م اى سم سس سل سلا م

 نيردصم ضفخلا نالمعيو نيبصان هلب ديور اًذك

 :نالاح هلف ارمأ لمعتسا اذإف ءرمأ ريغو ارمأ لمعتسي «ديور»

 ركذو ءابرعم ناكل اردصم ناك ول هنأل ءلهمأ ىنعمب لعف مسا انهه وهف «اديز

 :ىأ - رعشلا ديور كتيطعأل مهاردلا تدرأ ول :هنمو عد ىنعمب دري هنأ مهضعب

 :"0لاق امك دازت الأ زوجيو «ةدتاز امو ءرعشلا عدف

 0 ا ا ا مكديعو ضعب َنابيش ىنب ديور

 .(درجملا) ب ىفو ج «أ )١(

 .ليوطلا نم وهو - ىنزاملا ليم نب كادو وه : هلئاق (؟)

 - ناوفس ىلع ىليخ اًدغ اوقالت :همامتو
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 ًآنونم امإو «ديز َديور» وحن ًافاضم امإ ابوصنم ابرعم نوكي نأ :رخآلاو

 هلوعفم ىلإ ةراتو «ًارمع ديز ديور) وحن هلعاف ىلإ فاضي ةراتف فيضأ اذإو

 | .«ديز ديور» وحن

 مسا نوكي نأ لمتحيو ؛(ديز كديور» مهلوق هلعاف ىلإ ةفاضإلا نمو :ليق
 .باطخلل فاكلاو .لعف

 ديورو ارغصم هنوكل «"”(هب) بصنلا دربملا عنمو ءلوعفملا بصت نون اذإو

 ريغصت نأ ىلإ ءارفلا بهذو «ميخرت ريغصت هلهمأ :ىأ دور ردصم داورإ ريغصت

 . ىدعتي ديور نآأب.درو «لهملا ىنعمب دور

 :نالاح .هلف رمأ ريغ لمعتسا اذإو

 لعافلا نم لاح وه :ليقف «(ديور اوراس» مهلوقك الاح نوكي نأ :امهدحأ

 .اديور هوراس ىأ فوذحملا ردصملا ريمض نم : ليقو |

 امإو «(ديور ريس اوراس» وحن روكذم ردصمل امإ اًمعن نوكي نأ :رخآلاو
 ةفص هنأل «فوذحم ردصمل اتعن هنوك فعضو «(ديور اوراس" وحن فوذحم ردصمل

 .فوصوملاب ةصاخ ريغ

 هب فصو اردصم لمعتسي ىذلا وه ليقف ءاتعن عقاولا «ديور» ىف اوفلتخاو

 1 .ىضرب فصو امك

 . عضوم مسا - ءافلاو نيسلا حتفب - «ناوفس» كرتا وأ عد «ديور» :ةغللا -

 بوصنم ىدانم «ىنب» ريمض لعافلاو كرتا وأ عد انه هانعمو ليمأ هانعم «ديور» : بارعإلا

 «ضعب» - هلومعمو لعفلا نيب هب ءىج ءادن - هيلإ فاضم «نابيش» ءادنلا فرح هنم فذح

 هلعافو عراضم لعف «اوقالت» ديعو ىلإ فاضم مكو هيلإ فاضم «مكديعو» ديورل هب لوعفم

 ءايلاو اوقالتل هب لوعفم «ىليخ» ةيفرظلا ىلع بوصنم «ادغ# رمألا باوج ىف موزجنم وهو
 .اوقالتي قلعتم «ناوفس ىلع» هيلإ فاضم
 .هدعب ام ةملك ةذايز ريغ نم ديور ءاج ثيح «نابيش ىنب ديور» :هلوق :دهاشلا

 . 5/4١ لصفملا حرش ىفو 27/87 ىنغملا ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم

 جا ءأ 0١
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 .ردصمب سيلو ميخرتلا ريغصت دور ريغصت ليقو

 نوكتو «(ديز هلب» وحن ىنبص وهو عد ىنعمب لعف مسا نوكيف «هلب» امأو
 فاضم وهو «ديز هلب» وحن ةفاضم لمعتستف «كرتا نع بئانلا كرت ىنعمب اردصم

 ناك اذإ بلقلا هيف ديز وبأ ىورو «لعافلا ىلإ :ىلع وبأ لاقو .ءلوعمملا ىلإ
 لهَب) لوقتف ماللاو ءاهلا حتف مثيهلا نسحلا وبأ ىكحو «ديز َلهَبا لوقت اردصم

 :"7ىوريو «ديز هلب» لوقتف فيك ىنعمب نوكي نأ نسحلا وبأو برطق زاجأو (ديز

 قلْخُت مل اهّنأك فكألا َهْلَب 0200.00.00...

 ىه :ليقف «عفرلابو ءردصم اهنأ ىلع رجلابو «لعف مسا اهنأ ىلع بصنلاب
 .كرتا ىنعمب لعف مسا

 نييفوكلا ضعب بهذو ءاهدعب عفرلا ىلع وبأ ركنأو ءفيك ىنعمب :ليقو
 ىلإ شفخاألا بهذو ءفكألا ريغ فكألا هلب :ىنعمف ءريغ ىنعمب «هلب» نأ ىلإ
 اوزاجأف «ءانثتسالا تاودأ نم نويدادغبلاو نويفوكلا اهدعو ءرج فرح اهنأ

 . ءانثتسالا ىلع اهدعب بصنلا

 لمعلا هيف ىذل ام ْرَُخآو اهل لمع نم هنع بونت امل امو

 .لماكلا نم وهو - فويسلا فصي ىراصنألا كلام نب بعك وه :هلئاق )١(

 اهئاماه ايحاض مجامجلا ردت :هردصو

 «فكالا هلب» سأرلا ماظع ىهو - ةمجمج عمج - «مجامجلا» عدتو كرتت «رذت» :ةغللا

 .ةلاحم ال ةحئاط اهنأل كمالك ىف اهركذت الو اهكرتا : ىأ

 ىف فويسلا ىلإ دوعي ىه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض هلعاف عراضم لعف «رذت» :بارعإلا

 حاضب لعاف تاماه «اهتاماه» هب لوعفملا نم لاح «ايحاض» هب لوعفم «مجامجلا» هلبق تيب

 هيف رتتسم ريمض هلعافو رمأ لعف مسا «هلب» هيلإ فاضم مجامجلا ىلإ دئاعلا ةبئاغلا ريمضو
 ريمضلاو بصنو هيبشت فرح ناك «اهنأك» هلبل هب لوعفم «فكألا» تنأ هريدقت ابوجو
 موزجم لوهجملل ىنبم عراضم لعف «قلخت١ ةمزاج ةيفان «مل» نأك مسا فكالا ىلإ دئاعلا

 هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو «ىورلا لجأل رسكلاب كرحو .ءنوكسلا همزج ةمالعو ملب
 .نأك ربحت عفر لحم ىف لعافلا بئانو لعفلا ةلمجو فكألا ىلإ دوعي ىه هريدقت ازاوج
 هنأ ىلع هدعب ام بصنو رمأ لعف مسا هلب لمعتسا ثيح «فكألا هلب» هلوق :دهاشلا

 : .هب لوعفم

 ىنغملا ىفو «1١4ص روذشلا يف ماشه نباو .7/488 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 3 .ةنازخلا ىف 455 دهاشلاو 4 /47 لصفملا حرشو ؛ 65
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 لعافلا عفرتف اهنع بونت ىتلا لاعفألا لمع لمعت لاعفألا ءامسآ نأ :

 نع تبان نإ لوعفملا بصنتو ««لازن» وحن ًارمضمو «ديز تاهيه» وحن وحن ارهاظ
 امك ابلاغ :لوقي نأ ىغبنيو هب ىدعتي امع تبان نإ رجلا فرحي هيلإ ىدعتتو ءدعتم

 .ىدعتي اهلعفو «لوعفم اهل ظفحي مل اهنإف «نيمآ» نم ازارتحا ليهستلا ىف لاق
 ءامسأ لومعم ريخأت بجي هنأ :ىنعي (لمغلا هيف ىذل ام رخآو) هلوقو

 «كارد اديز» :لاقي الف «ميدقتلا زاوج ىف اهلاعفأ نيبو اهنيب ىوسي الو «لاعفألا

 ىف زوجي ام هيف زاجأ هنإف ىئاسكلا الإ نييوحنلا عيمنج بهذم اذه :حراشلا لاق
 . ىهتنا .ريخأتلاو ميدقتلا نم لعفلا

 :هيبنت
 نإ :ةيفاكلا حرش ىف لاقو ءارمضم لعفلا مسا لامعإ زاوج -فئضملا بهذم

 . ىهتنا هيوبيس دنع زئاج هيلع رخأتم ةلالدل امدقم لعفلا مسا رامضإ

 .هيوبيس مالك لوأتو «هلومعم ءاقبإو هفذح نييوحنلا نم ريثك عنمو

 نيب هأوس ؛ فيرعتو اهنم نوني دي ىَذْلا ريكدتب مكحاو'
 ةثالث ىهو ةفرعم وهف نوني مل امو ةركن وهف لاعفألا ء ءامسأ نم. نون ام

 ىنعمب اهيوو بجعأ ىنعمب اهاوك ريكنتلا مزالو «نيمآو لازنك فيرعتلا مزال : ماسقأ
 ام فراعم اهلك لاعفألا ءامسأ نأ ىلإ موق بهذو ءهمو هص وحن نيهجو وذو رغأ

 1 .روهشملا وه لوألاو «سنج ملع فيرعت نوني مل امو اهنم نون

 تهبشأ ظافلأ ىهو «تاوصألا ءامسأ ىلإ لقتنا لاعفألا ءامسأ نم غرف املو

 :ناعون ىهو ءاهب ءافتكالا ىف لاعفألا ءامسأ

 «لغبلا سدعو .ليخلل الهَك رجزل امإ لقعي ال ام هب بطوخ ام :امهدحأ
 00 :هلوقب راشأ عرنلا اذه ٠ ىلإو 5 '''عبرلل ٠ ءودو سرفلل وأك ءاعدل امإو

 لعجي اًوص لعفلا مسا هبلدثم نم لقعَي الام بطوُخ هب امو

 «ءام»و «بارغلل «قاغ» وحن ناويح توص ةياكح عضو ام :ىناثلاو

 ىلإو .رجحلا عوقول «قط» و "”(فيسلا) عقول «ْبق» وحن ناويح ريغ وأ «ةيبظلل
 .ةياكح مهفأ :ىأ .بّقك ةياكح ىدجأ ىذلا اذك :هلوقب راشأ عونلا اذه

 .(فقسلا) ج ءأ ىفو ب (؟) .ليصقلا وهو - ءابلا حتقو ءارلا مضضب - عبرلا )١(

 مك1ا١ا



 بجو دق وهف نيعوتاانيَْرلاو 0 :لاق مث
 ىعون ديري نأ لمتحيو تاوصألاو لاعفألا ءامسأ نيعونلاب ديري نأ لمتحي

 امك ةلومعم ريغ ةلماع اهنأل «فورحملاب اههبش لاعفألا ءامسأ ءانب ةلعو تاوصألا

 ةلومعم الو ةلماع تسيل اهنأ تاوصألا ءامسأ ءانب ةلعو .باتكلا لوأ مدقت

 :هيبنت
 ليبق نم ىهف ؛لاعفألا ءامسأ فالخبي ءاهيف ريمض ال تاوصألا هذه

 . تابكرملا ليبق نم لاعفألا ءامسأو «تادرفملا
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 ديكوتلا انون

 نالصأ امهو «امهندصقا» نونك ةفيفخو بيهذا» نونك ةليقث نانون ديكوتلل

 «ةليقثلا عرف .ةفيفخلا نأ نييفوكلا بهذمو ءامهماكحأ ضعب فلاختل نبي نييرصبلا دنع

 .ةفيفخلا نم دشأ ةليقثلاب ديكوتلا نأ :ليلخلا ركذو

 :©0هلوقك لعافلا مسا ديكوت ردنو ءامهب هصاصتخا (لعفلل) هلوق نم مهفو

 ادوهشلا اورضحأ َنْلئاَقأ

 ايلات اّمإ ًطرش وأ بلط اذ اينآٌلعفيو "لما نادكؤي
 «ىضاملا ديكوت ءاج دقو ؛ ىضاملا نود عراضملاو رمألا نادكؤي ديكوتلا انون

 : "'هلوق ىف ىنعم لا لبقتسم هنوكل
 مع 0 0 ع + ح + + < ح ميم تمحر نإ كدعس نمد

 .زجرلا نم وهو - ليذه نم رعاشل :ليقو جاجعلا نب ةبؤر وه :هلئاق )١(
 ادوربلا سبلَيو الجرم ادولمأ هب تءاج نإ تيرأ : هلبقو

 نم عون درب عمج «دوربلا» طشملاب هلاسرإو رعشلا ليجرت «الجرم» معانلا «دولمالا» :ةغللا
 .بايثلا

 رعشلا لجرم معانلا نصغلاك ماوقلا نسح باشب ةأرملا هذه تءاج نإ ىنربخأ : ىنعملا

 - اهحاكت دقعل دوهشلا راضحإب رمآ «كلذ نع ضار تنأأ «مدعم ريقف هنكلو ءاهجوزتيل

 . مكهتلل ىراكنإ ماهفتسالاو
 وهو «نلئاق تنأفأ هريدقت فوذحم أدتبل ربخ نلئاق ماهفتسالل ةزمهلا «نلئاقأ» :بارعإلا
 ضوع لاثمألا ىلاوتل ةفوذحملا نونلاو نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل ةفوذحملا واولاب عوفرم
 نم ةلمجلاو ءهب لوعفم «ادوهشلا» هلعافو لعف «اورضحأ» ءدرفملا مسالا ىف نيونتلا نع

 مزج لحم ىف ربخلاو أدتبلا ةلمجو «لوقلا لوقم بصن لحم ىف لوعفملاو لعافلاو لعفلا
 . ؟هب تءاج نإ) وه ىذلا طرشلا باوج

 . لعاف مسا وهو - ديكوتلا نون هيف تلخد ثيح «نلئاقأ» :هلوق :دهاشلا

 غفر ماشه نباو لاك "3/68 ١ ىنومشالا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . ةنازخلا ىف 46٠ دهاشلاو :7 ١/4/ هعمه ىفو ٠١. 8ص ىطويسلاو مظانلا نباو

 .لماكلا نم وهو - هلثاق مسا ىلع فقأ ملا : هلئاق (")

 - احناج ةبابصلل كي مل كالول هماتو
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 :©9وحن ءاعدلا اذكو «نيرضا» وحن طرش الب هنادكؤيف رمألا امأف

 نإو ««ايتآ» لاق اذهلو «نونلا هيلع لخدت مل الاح ناك نإف عراضملا امأو

 :ةصوصخم عضاوم ىف لب اقلطم ال اهب دكأ البقتسم ناك

 هتبوبحمل باطخ «كدعسا» ذوذشلا هجو ىلع ديكوتلا نون هلخدو . ماودلا نم «نمادل :ةغللا -

 حنج نم «حناجلا» قشعلاو ةبحملا «ةبابصلا» هدبع اذإ بحلا هميت نم - ديدشتلاب - «ميتملا»

 .لام اذإ
 . ةبابصلل الئام ميتملا نكي مل ةدوجوم تنأ الولو ميتملا تمحر نإ كدعس هللا مادآ : ىنعملا

 «نإ» هيلإ فاضم فاكلاو لعاف «كدعس» ديكوتلل نوئلاو ضام لعف «نماد» :بارعإلا

 طرشلا باوجو «لوعفم «اميتم» - طرشلا لعف تعقو - لعافو لعف «تمحر» ةيطرش

 ىهو «ىلوألا دوجوب ةيناشلا عانتما طبرل الول «كالول» كدعس هللا مادأ :هريدقت فوذحم

 هدسم دس دقو فوذحم ربخخلاو ىادتبالا عفر رورجملا عضومو ريمضلل ةراج روهمجلا دنع

 .هدعب ىتلا ةلمجلا ىهو الول باوج
 باوج «كي مل» عوفرملا نع ضوفخملا ريمضلا اوبانأ مهنكلو ءرجن ال الول :ليلخلا لاقو

 هيف رتتسملا ريمضلاو افيفخت نونلا تفذحف نكي مل هلصأو بلقو مزجو ىفن فرح ملو الول

 .نكي ربخ «احناج» احناجب قلعتم «ةبابصلل» نكي مسا وه ميتملا ىلإ دئاعلا
 .صضام وهو ديكوتلا نون هيف تلخد ثيح «نماد» هلوق :دهاشلا

 ىف ماشه نبا هركذو «ىبطاشلاو 0/66 ىنومشالا : ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . ةنازخلا ىف 81 دهاشلاو 7/494 عمهلا ىف ىطويسلاو ء7 /77 ىنغملا
 نم وهو - كلام نب بعك ليقو .عوكالا نب رماعل ليقو «ةحاور نب هللا دبع وه : هلئاق )١(

 0 .زجرلا

 انيقال نإ مادقالا تبثف :هردصو

 كلذ ىلإ انسوفن نكست ىتح كلوسر رصنو كنيد راهظإب مالسإلا ىلع انتبث : ىنعملا
 . كب اناميإ دادزتو

 «انيقال) ةيطرش «نإ» هب لوعفم «مادقألا» رتتسم ريمض لعافلاو رمأ لعف «تبث» :بارعإلا

 ءاعدلل ءاج رمأ لعف «نّلزنأو» ةفطاع واولا «نلزنأو» لعاف انو طرشلا لعف ضام لعف ىقال

 باوجو ءرورجمو راج ةانيلع» هب لوعفم «ةنيكس» رتتسم ريمض لعافلاو «ديكوتلا نونو
 .مالكلا هيلع لد فوذحم طرشلا

 .رمألا ىلع ةفيفخلا ديكوتلا نون تلخد ثيح «نلزنأ» هلوق :دهاشلا

 7/١6١. هيوبيسو ء7 /7/8 عمهلا ىف ىطويسلاو 27/596 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 ضيضحت ةادأ وأ ىهن ال وأ رمأ مال نم اباط ىضتقي امدعب نوكي نأ :اهلوأ

 (”لهو ةزمهلاب كلذ صخ نمل افالخ مساب وأ فرحب ماهفتسا وأ نمت وأ ضرع وأ

 | .(بلط اذ) هلوقب اذه ىلإ راشأ دقو

 .؟94َنَفاَحَت امو 9 وحن ةدئازلا امب ةنورقم نأل ًاطرش نوكي نأ :ىناثلا

 امإ ريغل اطرش عقاولا نم زرتحاو (ايلات امإ اطرش وأ) هلوقب راشأ اذه ىلإو
 .ركذنس امك ليلق هديكوت نإف

 :طورش ةسمّخب مسقل اباوج نوكي نأ :ثلاثلا

 مسقأ اذإف «قبس امك نونلاب دكؤي ال لاحلا نإف ءالبقتسم نوكي نأ :لوآلا

 ©04ةمايسقلا مويب مسقأ الط ريثك نبا ةءارقك اهدحو ماللاب ردص لاحلا لعف ىلع
 ءمسقأ انأل :ىئأ ءأدتبم رامضإ ىلع ةيآلا لوأ لاحلا لمس ىلع اقل عنب نمو

 موقي ال هللاو» وحن نونلا هلخدت مل ايفنم ناك نإف «ًاتبثم 0 نأ :ىناثلا

 #8 0 .؟ديز

 :2؟هلوق ىف ىفنملا ديكوت ءاج دقو

 ابسح ىرولا َقاَف ولو ماركلا لعف اًبنتجم ءركا ندمحي ال هلل اَن

 «©الفاغ هللا نبسحت الو» ىلاعت هلوق وحن ىهنلاو «دمحم نموقيل) وحن د رمآلا مال :ةلثمألا )١(

 :وحن ضيضحتلاو

 ملس ىذ مايأ ىف كتدهع امك ةفلخم ريغ دعوب نن ين اله

 :هلوق وحن ىنمتلاو «اندنع نلزنت الا» وحن ضرعلاو
 مئاه كب ؤرما ىنأ ىملعت ىكل ىتنيرت ىقتلملا موي كتيلف

 :وحن ماهفتسالاو
 نيتأي نأ توملا ردح نم د البلا ىدايترا ىنعنمي لهو

 الصفن فيك ىرت ىتح ًانيعاسم ثحتبن كطهرو ىطهر ىلع لبقأف
 .لافنألا ةروس نم 54 ةيآلا نم (1)
 .ةمايقلا ةروس نم ١ ةيآلا نم ()

 .طيسبلا نم وهو - هلئاق ىلع فقأ مل :هلئاق (4)
 ندمحيو ةيفان ال «ندمحي ال» هب مسقم ةلالجلا ظفلو مسق فرح ءاتلا «هللات» :بارعإلا

 - بئان «ءرملا» ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم وهو - لوهجملل ىنبم عراضم لعف
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 وحن نونلا هلخدي ال هنإف «٠ سيفنت فرحب نورقم ريغ نوكي نأ :ثلاثلا

 . 274 ئضرتق كبر كيطعي فوسّو »
 هللا ىلإل متلتُق وأ متم نيلو ) : ىلاعت هلوقك لومعملا مدسقم نوكي الا :عبارلا

 . 74 نورشحت

 .نونلا هلخدت ال هنإف

 روجي ال هنإف ««اقلطنم اديز نظأ دقل هللاو» وحن دقب نرتقي الآ :سماخلا
 . 29(نونلاب) هديكوت

 :هلوقب راشأ اذه ىلإو

 البقتسم ِمّسَّق ىف اتيثم وأ
 . ةرخآتملا ةثالثلا طارتشاب لخأ هنكل

 عبارلاو ثلاثلا ىلع ليهستلاو ةيفاكلا ىف هبن دقو

 : هيبنت
 هيوبيس بهذمف اَمإ دعب امأو ءاقافتا بجاوب سيل بلطلا دعب عراضملا ديكوت

 هيلإو ءادكؤم الإ اهدعب نآرقلا ىف ئجي مل اذلو ءنسحأ هنكلو مزالب سيل هنأ

 ريغ هئيجم رعشلا ىف رثك دقو ء.حيحصلا وهو ؛نيرخأتملا رثكأو ىسرافلا بهذ
 .(”دكؤم

 اهفذح نأ امعزو ءامإ دعب ديكوتلا نون مؤزل ىلإ جاجزلاو دربملا بهذو

 ءةرورص

 فرح ول «قاف ولو» هيلإ فاضم «ماركلا» ابنتجم لوعفم «لعف» لاح ءابنتجم» لعاف -
 .زييمت «ابسح# هيف رتتسم ريمض لعافلاو ضام لعف قافو عانتما

 . ىفنملا لعفلا دكأ ثيح «ندمحي الد هلوق :دهاشلا

 .7/495 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 1 .0 ىحضلا ةروس )١(

 ١08. نارمع لآ ةروس (؟١)

 .ب ا(

 0 :رعاشلا لوق كلذ نمو (4)

 اهب ىدوأ ثداوحلا نإف مل ىلو ىنيَرَت امإف

 م 1١11/7



 مهدنع دبالف «ةروكذملا طورشلاب نييرصبلا دنع بجاو وهف مسقلا دعب امأو

 .رعشلا ىف درو دقو ءامهبقاعت نويفوكلا راجأو «نونلاو ماللا نم

 :هلوقو

 .ال َدْعَبو ملو ام َدْعِب لَقو
 :ةعبرألا هذه دعب لق نوئلاب ديكوتلا نأ :ىنعي

 :مهلوقك ةدئازلا اهب دارملاو «ام» :لوألا

 .27(تضلبت ام دهجبو ”كئيرَأ ام نيعب»
 :©9هلوقو

 م 8 ومر 56 « م

 .اهريكش نتبني ام ةضع نمو
- - - 

 :"”هلوقو
 و مس ظةمعد» م -

 .ثراو كَندمحي ام هب اليلَق

 هتلمح نمل هلوقت «نسغلبت ام دهجيو» ريصب هب تنأ ارمأ ىفخي نمل هلوقت «كنيرأ ام نيعب» )١(

 .ةقشم عم هلعف نم كل دبال - ىأ هابأف العف

 نم وهو - هلصأك اأشني ىذلا عرفلل برضي ىبرع لثم وهو - لئاقل بسني مل :هلئاق (1)
 .ليوطلا

 هلبا قرَس دس مهنم تام اذإ 0 :هردصو
 ام :ريكشلا «اهريكش» هاضع عمجلاو - ةيدابلا راجشأ نم كوش تاذ رجش «ةضع» : ةغللا

 .اهلصأ نم ةرجشلا لوح تبني

 امنإو ءهلثم حبصأو هلالخنو هتافص هنبا قرس صخش موقلا ءالؤه نم تام اذإ : ىنعملا

 .هلصأ قفو عرفلا ءىجي

 فوذحمب قلعتم رورجمو راج «مهنم» ضام لعف «تام» لبقتسملل فرظ اذإ» :بارعإلا

 «ةضع نمو» قرس لعاف «هئبا» اذإ ةفاضإب رج لحم ىف ةلمجلاو لعاف «ديس» ديس نم لاح

 ش . هيلإ فاضم ءاهلاو نتبني لعاف «اهريكش» ةدئاز «ام» نتبنيب قلعتم رورجمو راج
 نإب ةقوبسملا ريغ ةدئازلا «ام» دعب هعوقول ةليقثلا نونلاب دكأ دقف «نتبني» هلوق :دهاشلا

 ٠ . ةيطرشلا
 هيوبيس هركذو 27“ ٠١١/ ماشه نباو 27/591 ىنومشاألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . ةنازخلا ىف 457 دهاشلاو ء” 167

 .ليوطلا نم وهو - ىئاطلا متاح وه : هلئاق (”)

 35 امئغم عمجت تنك امم لان اذإ : همامتو

 7 7و١



 وأ ردان وه لاقو «ةيفان «ثراو كندمحي اما :هلوق ىف مهضعب لعجو

 .«كلذ نلوقي امبر» هيوبيس ىكح «برل ةفاكلا ام هقالطإ ىف جردني «ةرورض

 :0©2هلوق امأو

 1 207 م اس © سه ل 27 ما هيف »هو

 تالامش ىبوُت نعقرت مّلع ىف تيقوأ امبر

 .ادج ديعبف

 ىف لاقو ءعاش ةدئازلا ؛ام» دعب ديكوتلا نأ ةيفاكلا ىف ركذ دقف :تلق نإف

 لاق .مسقلا مزالب اههبشل «ةدئازلا «امذ دعب ديكوتلا اذه رثك امنإو :اهحرش

 مهدنع مسقلا مال تهبشأف .ةدئاز 4«اما#و «الإ» فورحلا هذه دعب عقت الو : هيوبيس

 . ىهتنا

 .ةقشم نودب ءىشلا ىلع لوصحلا وهو - ةمينغ «امنغم» :ةغللا -

 هرمع ىنفأو «لاملا نم هعمج ام ىلع ىلوتسي هنأ عم هثرو نم ثراولا دمحي املق : ىنعملا

 .هلام هيف قفني ام ريخ ىف ناسنإلا رظنيلف . هيلع لوصحلا ىف

 :ىأ - كندمحي هيلع لدي فوذحمب بوصنم فوذحم ردصمل ةفص «اليلق) : بارعإلا
 دكؤملا لعفلا لومعم نأل ىتآلا كندمحيل الومعم ردصملا لعجي ملو اليلق ادمح كندمحي

 .لان لوعفم «امتغم» لعاف «ثراو» كندمحيب قلعتم «هب» ةدئار «ام» هيلع مدقتي ال

 .ةدئازلا «أم» دعب ةليقثلا نونلاب رعاشلا هذكأ ثيح «كندمحي» هلوق :دهاشلاو

 مظانلا نباو 29/1٠١١ ماشه نباو 27/514 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . 37/174 هعمه ىفو ٠١ 8ض ىطويسلاو

 .ديدملا نم وهو - شربألا ةميذج وه :هلئاق )١(

 حاير «تالامش» ىلع ىنعمب «ىف» لبج - ماللا حتفب - «ملع» تلزن «تيفوأ» :ةغللا

 .لامشلا
 بقرأل بعاصملا المحتم ةيتاعلا حايرلا بهم ىف ةيلاعلا لابجلا ىلع لزنأ ام اريثك : ىنعملا
 .هريغ ىلع دمتعي الو قاشملا المحتم هسفئنب ةعيلطلا بقري هنأب رختفي ءءادعألا

 ؛مّلع ىف» لعافو لعف «تيفوأ» ةفاك «ام» دئازلاب هيبش رج فرح بر امبر» : بارعإلا
 ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم عراضم لعف «نعفرت» ىلع ىنعمب ىفو تيفوأب قلعتم
 . هلعاف «تالامش» نعفرت لوعفم «ىبوث» ةفيفخلا

 . ةفيفخلا نونلاب هدكأ ثيح «نعفرت» هلوق :دهاشلا

 مظانلا نباو ء”7” 4 ماشه نباو 25/194 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 61/1٠0 لصفملا حرشو ء61١/7 هيوبيسو 7/18 هعمه ىفو ٠١ ص ىطويسلاو

 017/1١19-7/4. ىنغملاو
 عد

 و7/6 ١ ١ 5



 ىفاني الف ةقباسلا عضاوملا ىلإ ةبسنلاب وه امنإ هتّلق ؟تّلق دقءانه لاق فيكف
 . ؟اعئاش هنوك

 .؟درطم وه لهف :تلق نإف

 ةلثمألا هذه ىلع ساقي ال مهضعب لاقو «هدإرطا فنصملا مالك رهاظ :تلق
 .ةروكذملا

 ؟امبر دعب درطي لهف :تلق نإف

 ىضام اهدعب لعفلا نأب للعو ءامبر دعب ذشو :ةيفاكلا ىف لاق :تلق
 هيوبيس مالك رهاظو «ةرورض اهدعب نونلا قاحلإ نأ ىلع مهضعب صنو «ىنعملا

 :"”هلوق «مل» دعب هلاثمو ليهستلا رهاظ وهو ؛ةرورضلاب صتخي ال هنأب رعشي

 ها امّلْعَي مل ام لهاجلا هَبسحَي

 ىنعملا ىضام مل دعب لعفلا نأ «ةرورض هنأ ىلع هيوبيس صصنو : ليلق وهو

 .امبر دعب ناك امك

 نايح ىبأل :ليقو .نبل ءاقس فصي «.ىسبعلا دئه نب رواسم - ءامصلا وبأ وه :هلئاق )١(

 . ىسعقفلا

 .زجرلا نم وهو - اًمّمَعم هيسرك ىلع اخيش : هماتو
 .ةمامع اسبال «اممعم» هنظي «هبسحي» :ةغللا

 ةقيقحلا ملعي ال ىذلا لهاجلا هنظي ءالتما ىتح ةوغر هتلع نبل بعق رعاشلا فصي : ىنعملا

 .هيسرك قوف عبرتو سلج دقو هتمامع اسبال اخيش
 «مل» ةيردصم «ام» لعاف «لهاجلا» لوأ لوعفم ءاهلاو عراضم لعف «هبسحي)» :بارعإلا

 بفقولل افلأ ةبلقنملا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم عراضم لعف «املعي» ةمزاج ةيفان

 فوذحمب قلعتم رورجمو راج «هيسرك ىلع» بسحيل ناث لوعفم «اخيش» مزج لحم ىف
 .اخيشل ةيناث ةفص «اممعم» اخيش هلوقل ةفص

 .؟مل» دعب افلآ ةبلقنملا ةفيفخلا نونلاب هدكأ ثيح «املعي مل» هلوق :دهاشلا

 ليقع نباو ءا" 5١١/ ماشه نباو 27/598 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 هركذو 27/17/48 هعمه ىف ٠١ 8ص ىطويسلاو ء1756ص ىدوكملاو مظانلا نباو ء" 86

 يف 1594 دهاشلاو .ء5/586 فاصنإلاو «.4/57 لصفملا حرشو 25/1١97 هيوبيس

 . ةنازخلا
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 اهب دارملاو «الو دعب هلاثمو . نسحأ امبر دعب وهو :ةيفاكلا حرش ىف لاق

 .ةيهانلاب اههبشل كلذو 24 نبيصت ال ةئتف اوقّتاو 8 ىلاعت هلوق ةيفانلا

 «ةرورضلا ىف الإ ةيفانلا 2ال» دعب نونلاب ديكوتلا عنم روهمجلا بهذمو

 . ىنج نباو فئنصملا هزاجأو

 فوذحم» :لوقب ةيكحم ةلمجلاو ةيهان «ال» :ليقف ةيآلا نوعناملا لوأتو
 : 9 ريظن نوكتف «ةنتف) ةفص 9ع وه

 طق بكذلا تير له قذمب اوءاج
 ّىَهَن ادتبا مث «ةَتف اوتو :هلوق دنع مالكلا متو اضيأ ةيهان «ال» ليقو

 ىهنلا جرخأو «ةصاخ ةنتفلا مهبيصتف ملظلل (9«ضرعتلا» نع ةصاخ ةملظلا

 جيرخت اذهو 29«انهه كتيرأ ال» اولاق امك لوحم ىهن وهف «ةنتفلل هدانسإ "”«نع»
 ىنعم ىلع وه «نييصت ال١ :ريغصلا شفخألا لاقو ءجاجزلاو ءارفلاو دربملا

 «نبيصتل» لصألاو «ةبجوم ةلمجلاو ءمسق باوج «نبيصت ال» :ليقو «ءاعدلا

 هيأب عابشإلا نأل ( فيععض وهو : ماللا تعبشأ مث «هريغو دوعسم نبا ةءارقك

 امكو بجوملاب اهيبشت نونلا تلخدو ةيفان :الو ءمسق باوج :ليقو ءرعشلا

 :"9هلوق ىف تلخد

 اًبنتجم ءرملا ندمحي ال هللات

 «كتحرطتال ةبادلا نع لزنا» :كلوقك ءرمألا باوج ةلمجلا :ءارفلا لاقو

 ةبادلا نع لزنا» عنم ةيفانلا 2ا١» لوخد دعب نونلا عنم نمو ةيفان :الو)

 .لافناألا ةروس نم ؟6 ةيآلا نم )١(
 .ج ب (؟0)

 .تعنلا باب ىف تيبلا اذه ىضم (7)

 .«ىلع) أ ىفو ج ءب (6)

 «تأت ال: لصألاو «ملكتملل هدانسإ ىلإ بطاخملل هدانسإ نع لوحم ىهن وه «كنيرأ ال» (5)

 .نابص ه .ةيؤرلا وه ىذلا ببسملا ىلإ هتيؤرل ببس وه ىذلا نايتإلا نع ىهنلا لوحف

 . بابلا سفن ىف تيبلا اذه ىضم (0)
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 لصف دقو «ةيفانلا دعب نونلا دورو فنصملا هيلإ بهذ ام ديؤيو '"2(0«كنحرطتال
 :©9كلوقك هلومعمب لعفلا نيبو اهنيب

 0 هميعتل نكرتي ٍميِعَن اًذالَ
 : 9هلوقك هرسفم لومعمب وأ

 لل م ََئيَحْلَت اهل اًيئدلا ةراجلا الق

 .الب هلاصتال «زاوجلاب قحأ «نبيصت ال» ديكوتف

 ؟لصفلا عم «ال» دعب ديكوتلا درطي لهف :تلق نإف

 .ةرورض كلذ نأ ىلع فنصملا ريغ صن :تلق

 .ب(1)

 (هتمتت الو هلئاق ىلع رثعأ ملو) عماوللا رردلا ىفو « هتمتت الو هلئاق ىلع رثعأ مل :هلئاق ()

 .ليؤطلا نم وهو -
 ىنبم عراضم لعف «نكرتي» هيلإ فاضم ميعنو لوعفم اذ «ميعن اذ» ةيفان «ال» :بارعإلا
 .لعفلاب قلعتم رورجمو راج «هميعنل» فرح ىهو ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع
 .ةيفانلا ال١ دعب لعفلا ىلع ديكوتلا نون لوخد «نكرتي# هلوق :دهاشلا
 . 7/1/4 عمهلا ىف ىطويسلا هركذ :هعضاوم

 .ليوطلا نم وهو - ىكلعلا بلوت نب رمنلا وه :هلئاق ()
 لوحم خانأ نإ اهيف فيضلا الو : هماتو
 «خانأ» هتعران اذإ ةاحالم هتيحالو هتمل اذإ ايحل هتيحل نم «اهنيحلت» ةبيرقلا «ايندلا» : ةغللا
 .لوحتلا نم - ميملا مضب - «لوحم» هتلحار كرب
 اهفيض عنمت ىه الو اهعزانت الو اهمولت ال اهتراج نأب ةحودمملا مرك ىلإ اذهب ريشي : ىنعملا
 .اهدنع كرب اذإ

 ةراجلل ةفص ءايندلا» - عفرلاب - آدتبم «ةراجلا» ةيفان الو ةفطاع ءافلا «الف» :بارعإلا
 .رتتسم ريمض لعافلاو لعف «اهنيحلت» لاحلا ىلع بصنلا لحم ىف رورجمو راج 'اهل»
 فيضلا «فيضلا الو» ادتبملا ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو ,بوصنملا ريمضلا وه لوعفملاو
 لعف «خانأ» ةيطرش «نإ» لوحمب قلعتم رورجمو راج «اهيف» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم
 فوذحم طرشلا باوجو :ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ «لوحم» طرشلا لعف ضام
 اهمايق نسحل اهريغ ىلإ لوحتي ال اهدنع هتلحار خانأ نإ اهنع لوحم فيضلا الو :ريدقتلاو
 ش .فيضلاب
 اهل اهيبشت ةميفانلا «ال» دعب ديكوتلا نون اهيف رعاشلا لخدأ ثيح «اهنيحلت» هلوق :دهاشلا
 . ةيهانلا الب ظفللاب
 . مظانلا نباو ”/4 ىنومشالا هركذ :هعضاوم
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 .ازجلا بلاوط نم ام ريغو :هلوقو
 ."'"اهريغو ةدرجم «نإ) لمشي

 : © 9هلوقك طرشلا همالك لمشيو

 :"”كلوقك باوجلاو

 .اهريغو ام نع ةدرجملا نإ لمشي ىأ (1)

 .هتلتق دق ةلهاب تناكو اهابأ اهب ىثرت تايبأ ةثالث نمض . ىثراحلا ةرم ةنبال وه : هلئاق-(١)

 .لماكلا نم وهو - ىفاش ةبيَتُق ىنب لثقو ادبأ :همامتو

 : ىأ بوثي بآ نم لعاف مسا «بئآ» ندسجوي ءايلابو ندجت ءاتلاب ىوريو ندجن «نفقثن» :ةغللا

 .ةلهاب نم عرف «ةبيتق ىنب# عجر
 ىفشي مهلتق نإف .هموق ىلإ ادبأ عجري نلو امتح لتقيسف ةبيتقق ىنب نم دجوي نم : ىنعملا

 .ءامد نم اوكفس ام ببسب بضغلا ةوذج عوفطيو «ةلغلا

 ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم عراضم لعف «نفقثت» ادتبم طرش مسا «نم» :بارعإلا
 نفقشتب قلعتم رورجمو راج «مهنم» رئتسم ريمض هلعافو طرشلا لعف مزج لحم ىف

 هيف رتثتسم ريمض همساو صقان ضام لعف سيلو طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا «سيلف»

 مزج لحم ىف ةلمجلاو ةردقم ةحتفب بوصنم سيل ربخ بيآو دئاز رج فرح ءابلا «بيآب»
 لحم ىف اعم ناتلمجلا وأ اهدحو باوجلا ةلمج وأ اهدحو طرشلا ةلمجو ءطرشلا باوج

 ةمضلاب عوفرم ادتبم «لتق» ةيفرظلا ىلع بوصنم «ادبأ» فالخلا ىلع أدتبملا ربخ عفر :

 .أدتبملا ربخ «ىفاش» هيلإ فاضم «ةبيتق» هيلإ فاضم «ىنب» ةرهاظلا

 . ةيطرشلا «نم» دعب ةفيفخلا نؤنلاب هدكأ ثيح «نفقثي) هلوق :دهاشلا

 ٠ ليقع نباو 2/5١١ ماشه نباو 001/ ٠ .ىنوبمشالا ةيفلألا حارش نم هركذ:: هعضاوم

 .دهاشلاو <" هيوسبيسو 27/7/94 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو مظانلا نباو ١

 . ةنازخلا ىف 17

 :ىشاجنلا وه :هلئاق )٠(

 .ليوطلا نم وهو - ةمعنلا ناثدحب مهفصوف اموق اجه

 هم امم ا ءماءقاعامامم اثيدح ىغولا ىف ىّنازريخلا تابن متبن : همامتو

 ىهو «ىرثلا» ةياور ىفو «برحلا - نيغلا حتفب ةب - «ىغولا» معان تبن لك «ىنازريخلا» :ةغللا

 .لاملا «ريخلا» ضرألا

 تابنك :ريدقتلاو ضفاخلا عزنب بوصنم «تابن» لعاف ءاتلاو ضام لعف «متبن» :بارعإلا

 فوذحم لعفب بوصنم «اثيدح# رورجمو راج «ىغولا ىف» هيلإ فاضم «ىنازريخلا»

 فاكلاو طرشلا لعف عراضم لعف «كتأي» ةدئاز «ام». ةيطرش «ىتم» اثيدح ثدح :هريدقت

 - .طرشلا باوج ةلمجلاو عراضم لعف «اعفني» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «ريخلا» لوعفم
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 اعفني ريخلا كتأي ىتم 0 ع ع ع

 .ةرورض اقلطم طرشلا باوجو امإ طرش ريغ ىف اهلوخدو

 ىف ليلق وهو :©”مكطعَت ةرازف هنم أشت امهمف  داشنإ دعب :هيوبيس لاق
 صخي ملو «ىهتنا .ارايتخا طرشلا باوج قحلت دقو :؟ليهستلا ىف لاق .رعشلا
 ّْ .ةرورضلاب طرشلا باوج اهقاحل

 : هيبئث

 نم ةياغ ىف وهو ءرعشلا ةرورضل ءركذ ام ريغ ىف عراضملا ديكوت ءاج

 .هركذل ضرعتي مل كلذلو «رودنلا

 :"”هلوق هنمو

 ريش ينل يب هسا
 م الما ارو .٠ سا هر

 تيعدو ةروشنم اهوبرت ام اَذإ نرعشأو ىرعش تيل

 .طرشلا دعب - افلأ ةبلقنملا ديكوتلا نون هيف تلخخد ثيح اعفني» هلوق :دهاشلا -

 .ةنازخلا ىف 441 دهاشلاو 7/167 هيوبيسو 7/0٠٠ ىنومشالا هركذ :هعضاوم
 .ىسعقفلا ةبلعث نب تيمكلا :ىبارعألا نبا لاقو .«فورعم نب تيمكلا وه :هلئاق )١(

 .ليوطلا نم وهو - اعَنمَت ةرازَق هنم اشت امهمو :همامتو
 .نايبذ نب ةرازف وهو نافطغ نم - ءافلا حتفب - «ةرازف» :ةغللا

 .مكعنمت هعنم أشت امهمو مكطعت ءاطعإ أشت امهم : ىنعملا
 موزجم طرشلا لعف «أشت» طرشلا ىنعم نمضتي مسا امهمو ةفطاع ءافلا «امهمف» :بارعإلا

 عراضم لعف «مكطعت» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «ةرازف» أشتب قلعتم «هنم» نوكسلاب
 رطشلا ىف مالكلاو «طرشلا باوج وهو لوعفم فاكلاو ةرازف ىلإ عجري ريمض لعافلاو
 . هلبق تيب ىف ةراد نبا ىلإ دوعي هنم ىف ريمضلاو - لوألاك ىناثلا

 .طرشلا دعب - فقولل الأ تلدبأ مث ةفيفخلا نونلاب ادكؤم نعنمت هلصأ «اعنمت» هلوق :دهاشلا
 ,158ص ىدوكملاو مظانلا نباو 2؟٠.5/65 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . ةنازخلا ىف 456 دهاشلاو 25/١07 هيوبيسو 27/94 هعمه ىفو 2٠١ ص ىطويسلاو

 .5١7ص ليهستلا (؟)

 .:فيفخلا نم وهو - ىدوهيلا ىناسغلا لأومسلا وه :.هلئاق (")

 .هلامعأ ةفيحص ىلإ عجري ريمضلا «اهوبرق» :ةغللا

 ىلإ فاضم وهو ملعو نطف اذإ ارعش رعشأ ترعش ردصم ىرعش «ىرعش تيل» : بارعإلا
 ىرعش بانف ربخلا وه رعشأف ءرعشأ ىنتيل ىنعملاو ؛ىملع تيل ىرعش تيل ىنعمو لعافلا
 - ىنتيل :كلوق ىف ىتلا تيل مسا نع ىرعش ىف ءايلأ تبانو رعشأ نع ردصملا وه ىذلا
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 ام نايب ىف ذخأ 2")(هلاوحأ فالتخا ىلع) نونلا هلخدت ام ركذ نم غرف املو

 :لاقف رييغتلا ىف اهلوخد نع أشني
2 2 1 7 

 ازرباك حتفا دكؤملا َرْخآو
 «نزربت ال) و «نزربا» وحن اعراضم وأ ناك ارمأ دكؤملا لعفلا رخآ حتفب رمأ

 نيمرا وحن ءايلابو «نوزغاك واولاب لتعملو «لثم امك حيحصلا همالك لمشو

 .ءاي فلألا بلق دعب - نيعسا وحن فلألابو

 ؟20(فلألا بلق) همالك نم ذخؤي نيأ نمو :تلق نإف

 .ركذيس امم :تلق

 :تاهيبنت
 ملع ءزرابلا ريمضلا. نم درجملا هدارمو (دكؤملا رخآ) هلوق ىف قلطأ :لوألا

 . ىتأيس امم كلذ

 هبسنو «نيئكاسلا ءاقتلال ةضراع دكؤملا رخآ ةحتف نأ ىلإ موق بهذ : ىناثلا

 «ءانب ةحتف اهنأ ىلإ جارسلا نباو دريملا مهنم موق بهذو «هيوبيس ىلإ جاجزلا

 وه هنإ : ةرغلا ىف لاقو «فنصملا بهذم رهاظ وهو ءاضيأ ةهيوبيس ىلإ هبسنو

 . حيحصلا

 «ديز اي نمرا» وحن ةرسك ىلت ءاي ناك اذإ رخآلا فذح ةرازف ةغل :ثلاثلا
. 1 

 : و

 امو ةيفرظ اذإ «ام اذإ) هيف رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف - ةفيفخلا نونلاب «نرعشأو) -

 - ةتيعد» لاحلا ىلع ةبوصنم «ةروشنم» لوعفمو لعافو لعف نم ةلمج «اهوبرق» ةدئار

 .دق ريدقتب اضيأ ةيلاح ةلمج - لوهجملا ةغيصب
 .طرشلاو بلطلا ىنعم نع راع تبثم وهو ةفيفخلا نونلاب هدكأ ثيح «نرعشأ)» هلوق :دهاشلا

 ' .7/5؟ا/9 عمهلا ىف ىطويسلاو ءمظانلا نباو 5/05٠٠« ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 - .تيبلا اذه اهلوأ ةديصق اهيلإ بتكف هبتاعت ىمأ هيلإ تثعبف نييمشاهلا ضعبل
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 اعزجلاو مهلا ىدعب َنساَقُت الو |

 :لاقف زرابلا ريمضلا عفار ىلإ لقتنا مث

 اًملع دق كرحت نم سناج امب ني رمضم لبق هلكشاو
 وه نيللا رمضملاو ءهسناجت ةكرحب نيللا رمضملا لبق دكؤملا رخآ كيرحتب رمأف

 لبق مضيو فلألا لبق دكؤملا رخآ حتفيف .ةبطاخملا ءايو عمجلا واوو نينثالا فلأ

 .ءايلا لبق رسكيو واولا

 وأ اواو ناك نإو ءاهتفخل ءترقأ افلآ ناك نإف ءهسفن ىف رمسملا مكح امأو
 :هلوقب راشأ اذه ىلإو ءامهيلع اليلد ةسناجملا ةكرحلا تكرتو فذح ءاي

 افلا الإ هتفذحا رمضلاو

 له» وحن نافذحي واولاو ءايلا نأو ««نابرضت له» وحن رقت فلآلا نأ ملعف

 . ؟دنه اي نبرضت له» و «نوديز اي نبرضت

 - نمراو نزغا :لوقتف ءايلاو واولاب لتعملا "'”(امأو) .حيحصلا مكح اذه

 ةرسكلا ءاقبإو ءايلا فذحب - نمراو نزغاو ءاهيلع اليلذ ةمضلا ءاقبإو واولا فذحب
 .حيحصلا ىف تلعف امك .اهيلع اليلد

 فذحي امهب لتعملا نال ءحيحصلاك ءايلاو واولاب لتعملا سيل :تلق نإف

 ش .حيحصلا فالخب ؛هلبق ام ىلع ةسناجملا ةكرحلا لعجيو ؛هرخآ

 وهف ؛:هديكوتل ال «ءايلاو واولا ىلإ هدانسإل وه امنإ لتعملا رخآ فذح :تلق

 . مظانلا هل ضرعتي مل كلذلو «ديكوتلا نع ئشانلا رييغتلا ىف حيحصلل واسم

 هيلع هبن رخآ مكح هل لب ركذ اميف حيحصلاك سيلف فلآلاب لتعملا امأو |
 : : هلوقب

 .طيسبلا نم وهو - اَمَلَه الو ىِرْثِإ ةعول نعت ال :هردصو -
 ءاقتلا نم صلختلل تفذحو ةبظاخملا ءايل دنسم عراضم لعفو ةيفان «نساقت ال» :بارعإلا

 ؟مهلا» هيلإ فاضم ءايلاو فرظ «ىدعب» رتتسم ريمض لعافلاو ديكوسلل نونلاو نينكاسلا

 . هيلع فطع «اعزجلاو» هب لوعفم

 .ةرازف ةغل ىف ةرسك ىلو ءاي هنأل لعفلا رخآ فذح ثيح «نساقت الو» هلوق :دهاشلا

 . 4 عمهلا ىف ىطويسلاو' 01/0 ١ ىنومشالا هركذ :هعضاوم

 6 ل(
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 ايلا ريغ ًاعفار هنم هلعجاف فلأ لعفلا رخآ ىف نكي نإو
 اًيعَس نيعساك ًءايواولاو

 لعفلل هنم ىف ريمضلاو «لعفلا رخآ ىه ىتلا فلألل (هلعجا) ىف ريمضلا
 اعفار ناك نإ ءاي لعفلا رخآ ىه ىتلا فلألا لعجا :ىأ لعجا ىلوعفم ىناث ءايو
 ثانإلا نون عفارو «نايعسا» وحن فلألا عفار :عاونأ ةثالث لمشيف ءواولاو ءايلا ريغ
 .؛ديز اي نيعسا» وحن زرابلا ريمضلا نم درجملاو «نانيعسا» وحن

 . ىفو نيتاه عفار نم هفذحاو :لاقف ءايلاو واولا عفار مكح ركذ مث
 .اهيلع اليلد اهلبق ةحتفلا ىقبتو واولاو ءايلا عفار نم فلألا فذحاو :ىأ

 :لاقف فلألا فذح دعب ءايلاو واولا مكح ركذ مث

 ىفق سناجم لكش ايو واو
 ءافذحي ملو امهكيرحت ىلإ جبتحا امنإو ءرسكت ءايلاو مضت واولا نأ ىنعي

 ام قبي مل افذح ولف «ةفوذحلا فلألا ةحتف :ىنعأ «ةسناجم ريغ ةكرح امهلبق نأل

 :لاقف لثم مث .امهيلع لدي

 جس "قو هطضأو انوشخا مو ايو رسكلاب دنه اي نيسخا َوْحَ
 .واولا ىنعي (ممضاو) هلوق

 :ناهيبنت
 لوقتف «نيشخا» وحن اهلبق ام حوتفملا ءايلا فذح نويفوكلا راجأ : لوألا

 .ئيط ةغل اهنأ ءارفلا ىكحو «دنه اي نشخا»

 نيذللا واولاو فلألا مكحو ءريمضلا ىلع مالكلا فنصملا ضرف :ىناثلا
 .حضاو اذهو ريمضلا مكحك ''"ةمالع امه

 ا ةديدش فلألا دعب ةفيفخ عقت ملو

 الإ نوئلاب ىتؤي نأ زجي مل افلآ هيلإ دنسملا ناك ول :ةيفاكلا حرش ىف لاق
 ىتؤي نأ زوجي هنإف «سنوي الإ نييرصبلا نم هريغو هيوبيس بهذم اذه «ةددشم

 )١( ثيغاربلا ىنولكأ ةغل ىلع رهاظلا ىلإ لعفلا دنسأ نأب :ىأ .
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 مهنارمدق# ءارقلا ضعب ةءارق هلوق دضعيو «ةروسكم ةفيفخلا نونلاب فلألا دعب '

 . ىنج نبا اهاكح 27! ريمدت

 ال َنيِدَّلا ليبس ناعبتت الو» ناوكذ نبا ةءارق اذه نم نوكي نأ نكميو
 1 1 . ”4نوُمّلعَي

 ىهتنا . فلآلا دعب ةفيفخل ا عوقو ىف نييفوكلا بهذمك سنوي بهذمو

 رهو ةروسكم ال ةنكاس اهنوقحلي مهنأ ىلع لدي ام مهضعب مالك ىفو :تلق

 ؟هيوبيس مالك رهاظ

 اذهف ءاديز نانبرضاو نابرضا :نولوقيف نييوحنلا نم ساثو سنوي امأو :لاق

 نأ الإ نكاس فلألا:دسعب عقي ال ذإ ءاهمالك ىف ريظن هل سيلو «برعلا هلقت مل

 : '. ىهتنا ٠ .مغدي

 بهذم ىلع اهقاحل زوجي لهف «هيف مغدت ام اهدعب ناك اذإ :تلق نإف

 . ؟«نامعن نايرضا# وحن ذ عناملا لاوزل نييرصبلا

 :لاقي نأ نكميو ءعنما ىلع مهضسعب صن :نايح وبأ خيشلا لاق :تلق

 .كلذ عنمب هيوبيس حرص دقو «ىهتنا ٠ .زوجي

 فلالا دعب تعقو اذإ ةديدشلا نونلا نأ :ىنعي «فلأ اهرسكو» :هلوقو

 عامتجا نم ارارف فلألا عم اورسك امنإو ءةحوتفم كلذ ريغ ىف تناك نإو «ترسك

 . لاثمألا

 ادنسأ ثانإلا نون ىلإ ًالعف 0ك اكو اَهّلبَق ذز اًملآو

 .لاثمألا نيب لصفلل فلآلا هذه تديز امنإو «نانيرضا» :لوقتف

 نينثالا فلأ دعب فالخلاك ةلصافلا فلألا دعب ةفيفخلاب ديكوتلا ىف فالخلاو
 افق اذإ ةحتف ريغ ٌدعبو فدر نكاسل ةفيفخ فذحاو |

 :نيرمأل ةدارم ىهو فذحت ةفيفخلا نأ :

 نينثالا ريمض فلألاو نيئثال رمأ لعف هنأ ىلع كلذو - ناقرفلا ةروس نم 75 ةيآلا نم )١(
 ش .ةفيفخخ ديكوت نون ةروسكملا نونلاو .

 84 سنوي ةروس )3 1
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 .نيرضا :ديرت «لجرلا برضا) وحن نكاس اهيلي نأ :امهدحأ

 :9©2هلوق هنمو

 ةعفر دق ٌرهدلاو موي مكرت 2 نأ َكَلَع ٌريقفلا َنيِهَّن ال

 .©2دملا فرح ةلماعم تلموع ةكرحلل حلصت مل ال اهنأل

 لدبت اهنأ سنوي معزف زيجملا بهذم ىلع فلأ دعب ىهو نكاس اهيلو اذإو
 هلقت مل اذهو : هيوبيس لاق («مالغلا ءانبرضا» و «مالغلا ءايرضا» لوقتف حتفتو ةزمه

 فلألا فذحب ىنعي "”«مالغلا نبرضاو «مالغلا برضا» سايقلاو :لاق «برعلا

 .نونلاو

 .حرسنتملا نم وهو - ىدعسلا عيرق نب طبضالا وه : هلئاق )١(

 دارملاو ءداقنتو عضخت «عكرت» كلعل ىف ةغل «كلع» ةناهإلا نم عراضم لعف «نيهت» :ةغللا

 : .لاحلا طاطحنا

 كضفخيف - بلق رهدلاو - لاحلا لدبتي امبرف هب فختستو هنهت الو ريقفلا رقتحت ال :ىنعملا

 . كيلع هعفريو نامزلا
 ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم عراضم لعف نيهتو ةيهان ال «نيهت ال» : بارعإلا

 رتتسم ريمض لعافلاو مزج لحم ىف - ريقفلا مال ىهو - اهدعب نكاسلا عوقول ةفوذحملا

 ىردصم فرح ؛نأ» اهمسا فاكلاو بصنو جرت فرح لع «كلع» هب لوعفم «ريقفلا) هيف

 ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد امو نأو ريمض لعافلاو نأب بوصنم عراضم لعف « رث١ا

 «رهدلاو» نامز فرظ «اموي» فاضم فذح ىلع وأ - لعافلا مساب هليوأت ىلع - لعل ربخ

 ضام لعف عفر قيقحت فرح دق «هعفر دق» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ادتبم رهدلاو ةيلاح واولا
  .معكرت ىف رتتسملا ريمضلا نم لاح بصن لحم يف ةلمجلاو لوعفم اهلاو ريمض لعافلاو

 ةفيفخلا ديكوتلا نون تفذح ثيح - ءايلا نوكسو ءاهلا رسكي - «نيهت ال١ هلوق :دهاشلا

 - نينون - «نئيهت ال١ هلصأو ءريقفلا ىف ماللاو نونلا امهو - نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل

 - .نكاس اهلبقتسا امل ةفيفخلا نوئلا فذحف ةحوتفم امهلوأ

 ليقع نباو 27/7١4 ماشه نباو 5/0٠5. ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىفو ١/١١١ هعمه ىفو ١١٠١ ص ىطويسلاو 37 ص .ىدوكملاو «مظانلا نباو ء7 73ه

 21١/176 ىنغملاو ء15/٠ فاصنإلاو .94/47“ لصفملا حرشو 405 دهاشلا بدألا ةنازخ

 .؟ اال

 .نينكاسلا ءاقتلال تفذحف (؟)

 . (مالغلا انيرضاو مالغلا ابرضا) ب ىفو ج ءآ (9)
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 اهنإف ء«ةرسك وأ ةمض دعب :ىنعي «ةحتف ريغ دعب اهيلع فقوي نأ :ىناثلاو

 ريمضلا واو :ىنعأ ءاهلجأل فذح ام دريو «نيونتلا فذحي امك كاذ ذإ فذحت
 ش .برعملا ىفو اضيأ عفرلا نونو هءايو

 :هلوقب فوذحملا در ىلع هبن دقو

 اًمدع َناَك لصولا ىف اَهلِجأ نم ام فقولا ىف اَهَتْكَدَح اذإ ددراو

 لصولا ىف فذح ام اهفذح دعب هيلع فوقوملا لعفلا ىلإ دري هنأ : ىنعي

 (7:تلق» امهيلع تفقو اذإف «دنه اي نبرضا» و «نوديز اي نبرضا» :لوقتف اهلجأل

 له» و «نبرضت له» ىف لوقتو ءهئايو ريمضلا واو درب - ىبرضاو اوبرضا

 ءايلاو واولا درب - نييرضت لهو نوبرضت له . 9«ءامهيلع» تفقو اذإ «نيبرضت

 :لاقف ةحتفلا دعب اهمكح ىلع هبن مث .فذحلا ببس لاوزل «عفرلا نونو
 افق نفق ىف لوقت امك اًمُكو 2 الأ حتف دعب اهنلدبأو دم تع “و ع ع كم كا

 : 9هلوقك فقو الو نكاس ريغل اهفذح ردن دقو «نيونتلاب اههبشل كلذو

 اهقراط مومهلا كنع برضا

 :ج «ب )١(

 .ب (؟5)

 .حرسنملا نم وهو - هيلع عونصم :ىرب نبا لاقو ءدبعلا نب ةفرط وه : هلئاق (")

 . سرفلا سنوق فيسلاب كبرض :همامتو
 حتفو واولا نوكسو فاقلا حتفب «سنوق» اليل هلهأ ىتأ اذإ لجرلا قرط نم «اهقراط» :ةغللا

 . سرفلا ىنذأ نيب ئتانلا مظعلا وهو - نونلا

 .برضاب قلعتم رورجمو راج «كنع» هيف رتتسم ريمض لعافلاو رمأ لعف «برضا» : بارعإلا
 مومهلا نم لدب بصنلاب - «اهقراط» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم برضال هب لوعفم «مومهلا»
 فيسلاب كبرضك :ىأ ضفاخلا عزنب هباصتناو «هلعاف ىلإ فاضم ىعون ردصم «كبرض»

 .هيلإ فاضم «سرفلا» ردصملل لوعفم «سنوق» ةناعتسالل ءابلاو
 تيقبو نونلا تفذحف ةفيفخلا نونلاب نبرضا هلصأ نأل ءابلا حتفب - «برضا» هلوق :دهاشلا

 .ةرورضلل اهلبق ةحتفلا
 2١١١ ص ىطويسلاو مظانلا نباو 7/0٠5« ىنومشألا .ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ش . 7/77 فاصنإلاو 24/55 لصفملا حرشو “١7/'. ىنغملا هركذو

 كملا١ا
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 :'''هلوقكو

 اركذت فلاخ مويلا َلبَق ليق امك

 ىنعم ىفاني ةحتفلا ريغ دعب 2فقولل» ةفيفخلا فذح نم ركذ ام :تلق نإف

 .فذحلا دعب اهيلع ليلد ال ذإ «هلجال تءاج ىذلا ديكوتلا

 هيلإ راشأ امك ةصاخ لصولا ىف نوكي امنإ اهب ديكوتلا نإ :لاقي نأ ىغبنيف

 ال اهب ديكوتلا نأ كلذب ملعف .فقولا ىف املأ ةحتفلا دعب اهبلق هدري :تلق

 . لصولاب صتخي
 :تاهيبنت

 :لاوقأ ةثالث ىلع نونلاب دكأ اذإ برعملا لعفلا ىف فلتخا :لوألا

 رشابت نأ نيب ليصفتلا :ثلاثلاو «برعم هنأ : ىناثلاو «ىنبم هنأ :اهدحأ

 - باتكلا لوأ مدقت امك - حيحصلا وهو ءابرعم نوكيف رشابت ال وأ ءاينبم نوكيف
 اهنأ ىلع لدف .فقولا ىف ديكوتلا نون فذح دنع عفرلا نون در هتحص ىلع لديو

 . لصولا ىف ةردقم

 .ليوطلا نم وهو - هلئاق ىلع رثعأ مل : هلئاق )١(

 هيأر ةلايف نم ىلوقل اًكالخ :هردصو
 عراضم هنأل اركذتت هلصأ «اركذت١ هيأر ىف فعض - ماللاو ءايلاو ءافلا حتفب - «ةلايف» :ةغللا

 . فيفختلل نيءاتلا ىدحإ تفذحف - لعفت باب نم ركذت

 .هب تيزوج وأ ةفلاخملا ءوس كلذ دعب تيأر :ىنعي كلذ تركذت تفلاخ نإ : ىنعملا

 قلعتم رورجمو راج «ىلوقل» افالخ فلاخ هريدقت فوذحم لعفب بوصنم «افالخ» :بارعإلا
 ليلعتلل فاكلا نوكت نأ زوجي «امك» هيأر ةلايف لجأل :ىأ .ةيليلعت «نم» فوذحملا لعفلاب

 امب مويلا لبق هل ليق ىذلا لوقلا لجأل :ىأ هل ليق ام لجأل فلاخ ىنعملاو «ةيردصم امو

 فعض نم فلاخ ىنعملاو ةيردصم امو هيبشتلل فاكلا نأ رهظألاو .هل حالصو ريصخ هيف

 .رمأ لعف «فلاخ» لوهجملل ىنبم ضام لعف «ليق» ىلوقل هيأر
 .نفلاخ هلصأ ذإ «ءافلا حتفف ديكوتلا نون هنم فذح ثيح «فلاخ» هلوق :دهاشلا

 .7؟/٠60-06 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .جاءب قفز
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 .نيشخاو نوشخا :وحن ءاي وأ اواو اهلادبإ هيوبيس زاجأ :ىناثلاو

 هنع لقن دقو .ىشخاو اوشخا» :لوقي هريغو «ىبشخاو اووشخا :لوقتف
 .اقلطم ةرسكلا دعب ءايو ةمضلا دعب آواو اهلادبإ

 نم ةفيفخلا نونلا نم الدب ءايلاو واولا ديزي - اووشتخاو ىيشخا :لوقيف سنوي امأو
 .ةرسكلاو ةمضلا لجأ

 ىرمعب تررمو ورمع اذه :لاق نم لوق ىلع الإ كلذ ىرأ ال :ليلخلا لاقو

 ' نأ ةفيفخلا دارأ اذإ - اويشخاو ىشخا ىف سنوي لوقب لاق نمل ىغبنيو :لاق مث -

 . ةفيفخلا ناكم واولا لعجب ؟اوبرضت له :لوقي

 سنوي بهذم ىلع فلآلا دعب ةفيفخلاب دكؤملا ىلع فقو اذإ : ثلاشلاو

 : ليق مث .هقفاو نمو سنوي نع كلذ ىلع هيوبيس صنوءافلأ تلدبأ نييفوكلاو

 ءاقب ردقيو امهادحإ فذحت نأ ىغبني لب : ليقو ءامهرادقمب دميف نيفلألا نيب عمجي

 . ىلوألا فذدحو نونلا نم ةلدبملا

 ضوع افلآ تدر سنوي بهذم ىلع «نابرضا» ىلع تفقو اذإ :ةرغلا ىفو

 نانيرضا ىف هسايقو . ىهتنا . ءابرضا : تلقف ةيناثلا تزمهف :نافلآ عمتجاف' ؛نونلا

 . ءاَنبرضا

 6 ْ 1ما١ا



 فرصنيالام

 ههبش هلصأ نع هجرخي امثاو ءافرصنم (١!(ابرعم) نوكي نأ مسالا ىف لصألا

 هنوكب لعفلا هبشأ نإو 2« ىئب ب ©9«دئاعم» الب فرحلا هباش نإف «فرحملاب وأ لعفلاب

 . فرصلا عنم ةينآلا هوجولا نم نيهجو نم اعرف

 :لاقف فرصلا فيرعتب أدب فرصلا عنمي ام نايب دارأ املو

 انكمأ مسالا نوكي هب ىئعم ايم ىتأ نيونت فرصلا

 «باتكلا لوأ تمدقت دقو «نيونتلا ماسقأ عيمج لمشي سنج ؟نيونتا هلوقف

 فرصلاب هنع ربعملا ريغ نيونتلا ماسقأ رئاسل جرخم «خلإ . اثنيبم ىتأ» هلوقو

عسمو «هتلاصأ ىلع هؤاقب «نكمأ مسالا هب نوكي ىذلا ىنعملاب دارملاو
 ىلع هئاقب ىئ

 نوك نيبي نيونت فرصلا :لوقي هنأكف «لعفلا هبشو فرحلا هبش نم هتمالس هتلاصأ

 ىذلا ىنعملا وه اذه نإف ءافرح الو العف هباشم ريغ :ىأ «هتلاصأ ىلع ايقاب مسالا

 .نكمتلا ىف دئاز :ىأ - نكمأ هب مسالا نوكي

 .ذاش وهو «نكمتلا نم ليضفت لعفأ وهو :")ليق'

 :تاهيبنت
 نيونت :ىنعأ ءروكذملا نيونتلا وه فرصلا نأ نيققحملا بهذم :لوألا

 اعم نيونتلاو رجلا وه ((فرصلا) : ليقو «هدذح-و نكمتلا

 هرْيغ ىلع قلطي دقو .روهشملا وه فرصلاب نيكمتلا نيونت صيصخت :ىناثلا

 .افرص ةلباقملاو ضوعلاو ريكدتلا نيونت نم
 ىمسمملا نيونتلا هلخدي ام فرصنملا نأ فرصلا هفيرعت نم مهف :ثلاثلا

 .(ضراعم) أ ىفو ج ءب (؟)
 .ب (0

 .جءب (:)
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 هلخدي ال ام ةلمج نم نإف .ةحماسم فيرعتلا اذه ىفو :حراشلا لاق
 نأ نكمتملا نم سيلو «ةيمستلا لبق تاملسم 27(باب) ةينكمألا ىلع لادلا نيونتلا
 .دعب هفرعنس ال .ءفورصمريغ هنإ :لوقي

 وهو «فيرصلا نم "”(وه) :ليقف .«فرصنملا قاقتشا ىف فلتخا :عبارلا
 تاهج ىف فارصنالا نم :ليقو ءتوص وهو نيونتلا هرخآ ىف نأل «توصلا

 .لعفلا هبش نع فرصنا هنأك ءعوجرلا وهو "'(فارصنالا نم :ليقو) «تاكرحلا

 مدع نع هفرصي ام ىلإ هدايقنال ءافرصنم ىمس :ةيفاكلا حرش ىف لاقو
 .هريغ ىلإ بارعإلا هوجو نم هجو نعو «نيونت ىلإ نيونت

 ىف فرصنت ال ةسمخ اهنم ءاعون رشع انثا فرصني ال ام عيمج :سماخلا
 ىتاتسو ءريكنتلا ىف فرصنتو فيرعتلا ىف فرصنت ال ةعبسو «ريكنت الو فيرعت
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةلصفم

 :لاقف نيتلاحلا ىف عنمي امب أدب فرصلا عناوم نايب ىف عرش الو

 عّقو اَمّفيك هاوح ىذلا فرص نم اقلطم ثيثأتلا فلأف
 ىه ام فرص عنمت - ةدودمم وأ تناك ةروصقم اقلطم ثينأتلا فلأ نأ :ىنعي

 .ةفص وأ امسا اعمج وأ ادرفم ةفرعم وأ ةركن هنوك نم عقو امفيك هيف

 ءارحص وحن ةودمملاو «ىركسو ىضرمو ىملسو ىركذ وحن «ةروصقملاف

 .ءارمحو ءايشأو ءايركزو

 ةمزال اهنأل كلذو :«؟(نيئيش) ماقم ةمئاق اهنأل .معنملاب فلألا تلقتسا امنإو
 فلألاب ثنؤملا ىفف ءلاصفنالا ةردقم بلاغلا ىف اهنإف ءاتلا فالخب ءهيف ىه امل
 .ءاتلاب ثنؤملا فالخب «هتمالع موزل ةهج نم ةيعرفو «ثينأتلا ةهج نم ةيعرف

 حج اب )غ1(

 حج ان فرق

 .(نييبس) أ ىفو جاب )0

 ش 7
 لطم ١



 ٠ :ناعرف

 نأل فرصلا تعنم «كيتراج اتلك تماق» كلوق نم اتلكب ىمس اذإ :لوألا

 .ثينأتلل تسيلو ةبلقنم كاذ ذإ اهفلأ نآل «تفرص ةنانك

 اي :تلقو هزاجأ نم دنع لالقتسالا ةغل ىلع ىولبح تمخر اذإ :ىناثلا

 :لاق مث .اتلك ىف ركذ املو «تفرص هب تيمس مث "9

 متَخ ثينأت ءاتب ىري نأ نم ْملَس فصَو ىف نالْعَف ادئازو

 لاثم ىف نونلاو فلآألا امهو «نالعف ادئاز اضيأ مسالا فرص عنميو :ىأ

 :نيعون لمشي كلذو «ثينآتلا ءاتب متخت ال ةفص نالعف

 .هفرص عنم ىلع قفتم وهو «ىركسو ناركس وحن ىلعف هئنّوم ام :امهدحأ

 «فالخ هيف اذهو «ةيحللا ريبكل نايحل وحن ءهل ثنؤم الام :رخآلاو

 ول انال ءاريدقت ىلعف هلف ادوجو ىلعَف هل نكي مل نإو هنأل ؛هفرص عنم حيحصلاو

 باب نم عسوأ ناركس باب نأل «ةنالعف نم هب ىلوأ ىلعف ناكل ائنّوم هل انضرف

 ("”ردآو رمكأ فرص عنم ىلع عامجإلا ليلدب دوجولا مكح ىف ريدقتلاو «نامذن

 .هل ثنؤم ال هنأ عم

 . ةنامدنو نامدن وحن فورصم هنال ؛ةنالعف هثنؤم ىذلا نالعف نم زرتحاو

 :هلوق ىف ةنالعف هثنؤمو نالعف ىلع ءاج ام فنصملا عمج دقو

 انالبح تينثتسا اذإ هنالعفل ىلعف زجأ

 انايحصو انافّيَسو اناتخ سو اناتْخَدو

 .اناصمو اناوُشَقو انالعو اناجوصو

 انارصن نهعبتأو ْ انامدتو اناتومو

 امنإو ءاهلبق ام حاتفناو اهكرحتل افلأ واولا تبلق مث «ميخرتلل ةددشملا بسنلا ءاي تفذج )١(

 .واولا نع ةيلقنم ىه لب «ثينأتلل تسيل فلألا نأل تفرص

 نييثنالا ريبكل - دملاب - ردآو ءةفشحلا ىهو - ميملا حتفب - ةرمكلا ميظعل :رمكأ (1)
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 ©)(وحن) ىف نايلآو ءناصمخ ىف ةغل ناصمتخخ امهو «ناظفل هيلع كردتساو
 :ىلوقب هتايبأ تليذ دقو .2"”«نايلأ شبك»

 انايلأو ةغل ىلع اناصمخ نهيف دزو

 ئلتمملا :ليقو .نطبلا ميظعلا :نالبحلاف ,ظافلألا هذه حرش نم دبالو

 ليوطلا لجرلا :نافّيسلاو ءراحلا مويلا :نانخّسلاو «ملظملا مويلا :نانخدلاو ءاظيغ
 سبايلا ريعبلا :"”ناجوّصلاو ءهيف ميغ ال ىذلا مويلا :ناّيحصلاو ءقوشمملا
 قيقدلا :ناوشقلاو ءريقحلا لجرلا :ليقو ءنايسنلا ريثكلا' :نالعلاو ءرهظلا

 (هدانملا :نامدنلاو «بلقلا تيملا ديلبلا :ناتوملاو ءميئللا :ناصملاو «نيقاسلا

 .ىراصنلا دحاو :نارصنلاو

 نيتدايزلا نم ناركس ىف ام هيف نأ عم ةنالعف هئثنؤم ام فرص ملو :تلق نإف

 ؟فصولاو

 ىف ءارمح ىتدايزب اههبشل لب اهتاذل نالعف ىتدايزب فرصلا عنتمي مل :تلق

 كلذلف «ةنالعف هثنؤم اميف دوقفم اذهو ثينأتلا ءات امهقحلت ال امهنأ :اهنم هوجو

 .فرص

 :تاهيبنت

 نازوألا نم هريغ ىف ناعنمي ال امهنأ (نالعف ادئاز) هلوق نم مهف :لوألا
 . ثينأتلا ىفلأب هريغ ىف امههبش مدعل .ناصمخ وحن - ءافلا مضب - نالعفك

 «ةنالعف هثنؤم ىف نولوقي مهنأل «هبابو ناركس فرص دسأ ىنب ةغل : ىناثلا
 .نامدنك مهدنع وهف

 ىف ثينأتلا ىفلأب امههبشل نالعف ىتدايزب عنملا نأ نم مدقت ام :ثلاثلا
 ةلدبم فلألا دعب نونلا نوكل ' عنتما هنأ دربم لا معزو «هيوبيس بهذم اذه ءءارمح

 . ىلع ىبأ نع نالوقلاو « ثينأتلا .فلأ نم

 .ب()

 .ةيلإلا ريبك :ىأ (؟)

 .نيلاحلا يف ميج همالو ةمجعم داض وأ داص هؤاف :ناجوصلا فرفز

 . ىمدن هثنؤم ذإ «فورصم ريغف مدنلا نم نامدن امأ (2)

 لنحت



 هيبشتلل ال «ءاهلا نالبقت ال نيتدئاز امهنوكل اعنم امهنأ نييفوكلا بهذمو

 . ثينأتلا ىفلاب
 الهشأك اتب ثينأت عونم الَمْكأ ْنْرَوَو ىلصا فصوو

 عنمي نأ طرشب لعفأ نزوو ىلصألا فصولا عامتجا اضيأ فرصلا عنميو ىأ

 :عاونأ ةثالث لمشي كلذو ءاتلاب ثينأتلا نم

 .ءالهشو لهشأ وحن ءالعف هثنؤم ام :اهدحأ

 .ىلضفو لضفأ وحن ىلعف ةثنؤم ام :ىناثلاو

 .ةرمكلا ميظعلا - رمكأ وحن هل ثنؤم ال ام :ثلاثلاو

 نإف ءلعفأ نزوو ىلصألا فصولل فرصلا نم ةعونمم ةثالثلا عاونألا هذهف

 ناكف .مسالا نود لعفلا ىف ىنعم ىلع لدت ةدايز هلوأ نأل «ىلوأ هب لعفلا نزو

 ثنأ نإف «ىنعم ريغل هتدايز امم ىلوأ ىنعمل هتدايز ام نأل ءلعفلا ىف الصأ كلذل
 عنمي هنإف شفخألل افالخ ؟''ةلمرأ هثنؤم نإف ءريقف ىنعمب لمرأ وحن «فرصنا ءاتلاب

 .هنزو ىلعو ةفص هنأل ءرمحأ ىرجم ؟'"(هيرجي هنإف) ءريقف ىنعمب - لمرأ فرص
 «ءالمر ةنس١ هيف ىكح بوقعي نأل «,فرصنم ريغف "7(لمرأ ماع) مهلوق امأو

 ىتأيس امك 2'”«هب دتعي ال» هنإف ضراعلا نع ىلصألاب زرتحاو

 ْ :ناهيبنت

 - همحرل عطاقلا وهو - رتابأو لمرأب ءاتلا هقحلت ام حراشلا لثم :لوألا

 لمرأ امأ «ةربادأو ةرتابأ امهثنوم نإف - احصن لبقي ال ىذلا وهو - ربادأو

 مظانلا مالك امهلمشي مل ذإ ءامهركذ ىلإ انه جاتحي الف ربادأو رتابأ امأو «.حضاوف

 عنملا قلع هنأل «ةيفاكلا حرش ىف امهركذ امنإو «لعفا نزو ىلع «*”(عنملا) قلع هنإف

 . عيرسلا لمجلا - 29لمعي نم اضيأ زرتحا كلذلو «لعفأب هصخي ملو لعفلا نزوب

 .(هيرجل) ج ءأ ىفو ءب (0)
 . عفنلاو رطملا ليلق :ىأ ()
 .(ديفي ال) ! ىفو ج ءب (8)
 .(مظنلا) ١ ىفو ج ءب (5)
 .هلمعي هثنؤمو حرفي نروب :لمعي (5)
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 ىلع ال «ىلوأ هب وه ىذلا لعفلا نزو ىلع مككحلا قيلعت ىلوأآلا : ىناشلا ا

 ىلع هنوكل فرصني ال هنإف « ءرغصملا نم لضيفأو رميحأ وحن لمشيل لعفأ نزو

 . لعفأ نزو ىلع ريغصتلا لاح نكي مل نإو ءرطيبأ وحن لعفلا نزو

 ش :لاقف ىلصأ هلوق موهفمب حرض مث
0 - 50 - -. 

 هيمسإلا ضراعو عبراك هيفصولا ضراع نيغلأو

 ا :ةثالث ماسقألاف

 .هعنم ىف لاكشإ الو «لهشأ وحن ةيقاب ةيلصأ هتيفصو ام :لوألاف

 ةوسنبو» ليلذ :ىأ «بنرأ لجرب تررم» :وحن ةضراع هتيفصو ام :ىناثلاو

 ْ . ؟عبرأ

 ءات هيف نأل «ءفرصلاب قحأ عبرأو «ةضراعلا ةيفصولل ءاغلإ فرصي اذهف

 | | .اضيأ ثينأتلا

 ةيمسالل ءاغلإ عنمي اذهف .ةيمسالا هيلع تبلغف ةيلصأ هتيفضو ام :ثلاثلاو

 | :هلوقب لثم دقو ءلصألل ارابتعاو ةضراعلا
 عوز 7 ء و 7

 عنم هفارصنا افصو لصألا ىف عضو هنوكل ديقلا مهدآلاف

 .مقرلاك طقن اهيف ةيحل :مقرأو «ةيحلل :دوسأو ءديقلل :مهدأ

 ىلإ ارظن ةفرصنم ريغ ىهو «ةيمسالا اهيلع تبلغ لصألا ىف فاصوأ هذهف
 .قربأو حّطبأ فرضت مل امك اهفرضت ال ٍبرعلا لك نأ هيوبيس ركذو ءاهلصأ
 تلمعتسا نإو «فرصلا نم ةتسلا هذه عنم ىف فلتخت مل برعلا نأو '''عرجأو
 عرجأو قربأو حطبأ فرصي نم برعلا نم نأ هريغ ىكحو .ءامسألا لامعتسا

 'ءامسألا هذه نأ ىنج نبا ركذو ليهستلا يف كلذ ىلع هبن دقو «ةيمسالل ةظحالم

 :لاق مث «فرصت دق اهلك

 امك نتي دقو ةفورصم ٠ ش ىعْناو ليخاو لدجاو

 ضرأ وه :قربأو ءىوتسلا ناكملا وه :عرجأو .ىصحلا قاقد هيف عساو ليساوه : :حطبأ )١(
 . ةطلتخم لمرو نيطو ةراجح اهيف ةنشخ
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 طقن هيلع رئاط وهو الّيخأو ءرقصلا وهو الدجأ فرصت برعلا رثكأ

 اهئاذيإ روصت هنراقي هركذ نكل «قاقتشالا ىف هل ةدام الف ىعفأ امأو «ناليخلاك
 . قتشملا تهبشأف

 : هيبئث

 نع اهفلأو ةاعفم مهلوقل «ةدئاز ةزمهلاف «لعفأ :ليقف ىعفأ نزو ىف فلتخا

 لاقو «عفاي نم وهو عفيأ هلصأو بولقم وه :ىسرافلا لاقو «ناوعفأ مهلوقل واو

 .مسلا ةعوف نم وهو عوفأ هلصأو بولقم :حتفلا وبأ

 هرَخأو ثالثو ىتثم ظفل ىف ريتعم فصو عم لدع نمو

 عم فرصلا عنمي وهو ءرخآ ظفل ىلإ ىمسملاب ىلوأ ظفل فرص لدعلا

 :نيعضوم ىف فصولا

 , ثالث وحن لامُت وأ «ىنثم وحن لعفم ىلإ ددعلا ىف لودعملا :امهدحأ

 نيرخآ لباقم رخأآ :ىناثلاو

 روهمجلاو هيوبيس دنع هل عناملاف لاعُم وأ لعفُم ىلإ ددعلا يف لودعملا امأ

 . فصولاو لدعلا

 ىنثمو دحاو دحاو نع نالودعم دحومو داحأف ءددعلا ءامسأ نعف لدعلا امأ

 مل ظافلألا هذه نآلف .فصولا امأو ءاهرئاس اذكو «نينثا نينثا نع نالودعم ءانثو

 وحن الاح امإو "04 ثالثو ئنثُم ةحبجأ يلوأ ) : :وحن اتعن امإ «تاركن الإ لمعتست

 ىنثم ليللا ةالص» وحن :اربخ امإو 74 ئيثم ءاسنلا نم مُكَل باَط ام اوحكناف )

 جاجزلا بهّذو «ةليلق اهتفاضإو :فاشترالا ىف لاق «لأ اهلخدت الو «20«ىنكم
 . ىنعملا ىفو ظفللا ىف لدعلا اهل عناملا نأ ىلإ

 راصف اهلوصأ فيعضت اهتاموهفم نآلف ىنعملا ىف امأو ءرهاظف ظفللا ىف امأ

 .نالدع اهيف

 .رطاف ةروس نم ١ ةيآلا نم )١(

 . ءاسنلا ةروس نم ا“ ةيآلا نم (؟)

 .ديكوتلل ةيناثلاو «ةالص» ربخ ىلوألا «ىنثم» . ريركتلا ةدافإل ال ديكأتلا دصقل ررك امنإو (”)
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 اضيأ هل عناملاف «"''ءاخلا حتفب رخآ ىثنأ ىرخأ عمج وهو لودعملا «رخأ» امأو

 . فصولاو لدعلا

 فلالا نع لودعم هنإ نييوحنلا رثكأ لاقف لدعلا امأو ءرهاظف فصولا امأ
 رغصلاك لاب انورقم الإ عمجي الأ هقحف «ليضفنتلا لعفأ باب نم هنال ؛ماللاو
 ْ ١ .ربكلاو

 ىنغتسي نأ هقح نآل «ثنؤملا عمج هب ادارم رخآ نع لودعم هنأ : قيقحتلاو

 عم اهُثيأر» وحن ىف ربك نع ربكأب ىنغتسي امك «لآ نم هدرجتل لَمُف نع لعفاب هيف
 .اهنم ربكأ ءاسن

 : هيبنت

 ."'لدعلا ءافتنال ءفرصيف ةرخآ ىنعمب ىرخأ عمج «رخأ» نوكي دق

 ىلع لدت ال كلت نأ ةرحخآ ىنعمب ىرخأو «رخآ ىثنأ ىرخأ نيب قرفلاو

 ىرخأ ةأرما تءاج وحنا دحاو فنص نم اهلثم اهيلع فطعيو .ءاهتنالا

 نم اهلثم اهيلع فطعي الو ءاهتنالا ىلع لدتف ةرحخخآ ىتعمب ىرخأ امأو ””«ىرخأو

 (”ج مهارخأل مهالوأ َتَلاَق »8 ىلاعت هلوق ىف 2©«ىلوأل» ةلباقملا ىهو ءدحاو سنج
 . ”نيرخآ لباقم هلوقب ليهستلاو ةيفاكلا ىف زرتحا امك اهنع زرتحي نأ ىغبني ناكو

 مم. يب و دوس 3

 املعيلف عبرأل دحاو نم امهك ثالثو ىتثم نزوو

 . اهلثم وهف « عبرأ ىلإ دحاو نم لودعملا نم ثالثو ىتثم نزاو ام نأ : ىنعي

 اهعامس ىلع قفتم ظافلأ ةينامث هذهف ءفصولاو لدعلل فرصلا نم هعانتما ىف
 رصتقا كلذلو «عبرمو عابرو ثلثمو ثالثو ىلثمو هانثو دحومو داحأ :ىهو

 . :ةرشعمو ذا راشعو سمخم» برعلا ضعب نع ىورو :ةيفاكلا حرش ىف لاق ءاهيلع

 0 000000 .رياغم ىنعمب (0)
 أنّنا شهلا مث .«ىرطألا ةاشنلا هيلع نآو» ليلدب - رسكلاب ب رخخآ اهركذم نال (؟)

 . ىنومشأ 7/011 ه . ليضفتلا لعفأ باب نم تسيلف «ةرخآلا

 : .ب ل(

 .(ىلوألا) أ ىفو ج ءب (4)

 .فارعألا ةروس نم 79 ةيآلا نم (5)
 ارصحاف نيرخآل الباقم ارخأ لدعو فصولا عنمو . :لاق (1)
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 ءاضيأ سامخ عمس دق هنأ ليهستلا ىف همالك رهاظو «كلذ ريغ دري ملو

 :بهاذم ةثالث ىلع عمسي مل اميف فلتخاو

 مهقفاوو «جاجزلاو نييفوكلا بهذم وهو عمس ام ىلع ساقي هنأ :اهدحأ

 .اهضعب ىف مهفلاخو «ليهستلا خسن ضعب ىف مظانلا

 روهمج بهذم وهو .عومسملا ىلع رصتقي لب ؛هيلع ساقي ال هنأ :ىناثلاو
 . نييرصبلا

 .لعفم ىلع ال «هترثكل لاعف ىلع ساقي ال هنأ :ثلاثلاو

 «ةرشع ىلإ دحاو نم ناعومسم نيءانبلا نأ حيحصلاو :نايح وبأ لاق

 ىلإ داحأ نم تيكسلا نباو متاح وبأ ىكحو .ىنابيشلا ورمع وبأ نيءانبلا ىكحو
 .ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نمو «راشع

 :هيبنت

 لوقت :لاق ءامسألا بهذم اهب ابوهذم ظافلألا هذه فرص ءارفلا زاجأ

 كلذ عنمو .ىهتنا .ىرجن الأ هجولاو «اثالث اثالثو ثالث ثالث اولخدا» :برعلا

 : هريغ

 الفاّك عنمب ليعافملا وأ العافم هبندنم عمل نكو

 وهو داحآلا ىف هل ريظن ال ىذلا عملا وه ليعافم وأ لعافم هبشملا عمجلا

 ةيعرف هيف نإف «نيئيش ماقم همايقل ءهدحو فرصلا عنمب لقتسي هنأ ىف ثينأتلا فلأك

 .ريظنلا مدع ةهج نم ةيعرفو عمجلا ةهج نم

 اهطسوأ ةثالث وأ نافرح اهدعب افلأ هثلاثو احوتفم هلوأ نوكي نأ هبشلاب ىنعيو

 ءاميم هلوأ نوكي نأ طرتشي الو ءاريدقت وأ اظفل روسكم فلألا ىلي امو «نكاس

 مهارد وحن ميم ريغ هلوأ امو «حيباصمو دجاسم وحن ميم هلوأ ام هيف لخدي لب

 .نزولا ىف ال ةئيهلا ىف ليعافمو لعافمل هتقفاوم ربتعملا نأل «ريئناندو

 «هكرحتل فرصنم ةلقايص وحن نأ نكاس هنأب ةثالثلا طسوأ دبيقت نم مهفو

 ءامهوحنو ةيهاركو ةيغاوط كلذو ءاريظن داحآلا ىف هل نأل افرصنم ناك امإو
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 فرصنم كلذك سيل ام نأ اروسكم نوكي نأب فلألا «ىلات» دييقت نم مهفو

 ىف فلألا ىلي ىذلا نكاسلا نأل ءرمثو ةرمث دح ىلع - ةلابع عمج - لابع وحن

 اذه ءهلقث :ىأ هتلابع هيلع ىقلأ لاقي «لقثلا :ةلابعلاو «ةكرحلا ىف هل ظحال لابع
 1 .فلألا دعب ام ةكرح طارتشا :ىنعأ «روهمجلاو هيوبيس بهذم

 ىف زاجأف «كلذ طرتشي ال هنأ ىلإ جاجزلا بهذو :فاشترالا ىف لاق

 الولو نوكسلا ىدنع ءايلا لصأو :لاق ماغدإلاب - ىابه :لوقت نأ ىبه ريسكت

 نأل «فرصنم ريغ باود وحن ُنأ دييقتلا ركذ نم رهظو .ىهتنا ءاهترهظأل كلذ

 .اريدقت لعافم لاثم ىلع وهف «بباود هلصأ

 ىراّسُك هرجأ ارجو ًاعفر ىراوجلاك هنم لالتعا اذو

 :ناتلاح هلف التعم لعافم نزاوملا عمجلا نم ناك ام

 .راوج وحن ةرسك اهلبق ءاي هرخآ نوكي نأ :امهادحإ

 .ىراذع وحن افلأ هؤاي بلقت نأ :ىرخألاو

 نم هوحنو راس ىرجم هرجو هعفر ىف ىرجأ ةرسك اهلبق ءاي هرخآ ناك نإف
 «ءايلا فذحو نيونتلاب «راوجب تررم» و «راوج ءالؤه» لوقتف (فرصنملا) صوقنملا

 .«راسب تررم» و «راس وه» لوقت امك

 حتفب - «ىراوج تيأر» لوقتف حيحصلا ةنزاوم ىرجم ىرجيف هبصن ىف امأو

 هبارعإ ردق افلأ هؤاي تبلق نإف «:دجاسم تيأر» لوقت امك - نيونت ريغ نم هرخآ
 | .كلذ ىف فالخ الو «لاحب نوني ملو

 .«لالتعا اذو» هلوق ىف لب ءاذه ىلع مظنلا ىف هبني مل :تلق نإف

 .«ىراوجلاك» هلوقب ديق :تلق

 ظ :تاهيبنت
 هنأ ىلإ ةيوبيس بهذف ءارجو اعفر هوحتو راوج نيونت ىف فلتخا :لوألا

 هنأ ىلإ جاجزلاو دريملا بهذو «فرص نيونت ال «ةفوذحملا ءايلا نع ضوع نيونت



 حانجك ظفللا ىقبو «لعافم ةغيص تلار افيفخت تفذح امل ءايلا نال ,فرص نيونت

 1 . هيوبيس بهذم حيحصلاو «فرصناف

 ناكل ةكرحلا نع اضوع ناك ول هنأل .«فيعضف ةكرحلا نع اضوع هلعج امأو

 عم قحلالو دشأ ضيوعتلا ىلإ رذعتملا ةجاح نأل «ءايلا ىذ نم هب ىلوأ فلألا وذ

 .منرتلا نيونت امهعم قحلأ امك ماللاو فلألا

 كلذلو «ىونم اهتوبثو افيفخت تفذح ءايلا نأل .فيعضف فرصلل هنوك امأو

 .بارعإ فرح اهلبق ام لعجل ةيونم نكت مل ولو ءاهيلع اليلد ةرسكلا تيقب

 ؟الوأ اهفذح ببس امف «ءايلا نع اضوع لعج اذإ :تلق نإف

 / ىفتكيو افيفخت فذحت دق صوقتملا ءاي تناك ال :ةيفاكلا حرش ىف لاق :تلق
 فذحلا نم هيف اومزتلا «لقثأ فرصني ال ىذلا صوقنملا ناكو ءاهلبق ىتلا ةرسكلاب

 الإ راوجلا دعب سيل ذإ ءرثأ ةدايز لقثلا ةدايزل نوكيل ءالقث ىندألا ىف ازئاج ناك ام

 ءاردقم انيونت فرصني ال اميف نأ ىلإ دربملا بهذ :حراشلا لاقو «ىهتنا .موزللا

 ءدوجوملا مكحب هوحنو راوج ىف هل اومكحو ءرعشلا ىف هيلإ عوجرلا ليلدب
 فذح امع اوضوع مث «نينكاسلا ءاقتلا مهوتل رجلاو عفرلا ىف ءايلا هلجأل اوفذحو

 «ريظن هل دجوي مل امم دوجولا مهوتم نكاس ةاقالمل فذحلا نأل «ديعب وهو «نيونتلا

 . ىهتنا .هلثم باكترا نسحي الو

 ىف لقن امك ةكرحلا نم ضوع هدنع نيونتلا نأ دربملا نع روهشملا :تلق
 .ةيفاكلا حرش

 قفتم هرجو هعفر ىف عمجلا نم هوحنو راوج نيونت نم ركذ ام :ىناثلا

 نمو سنوي نأ نم - ىلع وبأ هركذ امو «هريغو فنصملا كلذ ىلع صن ءهيلع
 امنإو «مهو ةرهاظ ةحتفب رجي هنأو «هؤاي فذحت الو «نوني ال هنأ ىلإ اوبهذ هقفاو

 .هنأيب ىتأايسو «ملعلا ىف كلذ اولاق

 هنأل «ءايلا ىلع ةردقم ةحتف هرج ةمالعف «راوجب تررم» :تلق اذإ : ثلاثلا

 تلقثتساف «ةرسكلا نع تبان اهنأل ةحتفلا ةفخ عم تردق امنإو «فرصنم ريغ

 ش . لقثتسملا نع اهتباينل
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 وهف عقرلاو رجلا ىف راس ىرجسم ىرج نإو راوج باب نأ ملعا : عبارلا
 .ةردقم ةرسكب راس رجو ةردقم ةحتفب هرج نأ :امهدحأ :نيهجو نم هفلاخمي

 . هنايب مدقتو «ءفرص نيونت راس نيونتو «ضوع .نيونت راوج نيونت نأ :رخآلاو

 امهنيونت نأو .دحاو امهرج ةمالع نأ مهوي (ىراسك هرجأ) هلوق :تلق نإف

 ْ .دحاو

 .افلتخم ريدقتلا ناك نإو ءطقف ظفللا ىف (ىراسك هرجأ) دارأ امنإ :تلق
 هام عر 000 هما ممم

 عنملا مومع ىضتقا هبش عمجلا اذهب ليوارسلو .

 نم عنمف «ليعافم نزو ىلع ءاج ىمجعأ درسفم مسا ليوارس نأ ملعا ْ

 نانوكي ال ليعافمو لعافم ءانب نأ كلذو .ةربتعملا ةغيصلا ىف عمجلاب ههبشل فرصلا

 فرصلا عنمي نأ امهنزاو ام قحف «عمج نع لوقنم وأ عمجل الإ برعلا مالك ىف
 ' :طورش ةئالثب نكلو 2«ةيعمجلا .هنم تدقف نإو

 «مآشو نامي وحن اقيقحت بسنلا ىءاي ىدحإ نع اضوع هفلأ نوكت الأ :لوألا

 اريدقت وأ «فلألا اهنم ضوعو نيءايلا ىدحإ تفذحف «ىماشو ىنمي امهلصأ نإف

 مث لعف وأ لعَف ىلإ اوبس مهنأكف «لبق ةدوجوم امهفلآ نإف نامثو ماهت وحن

 .فلألا اوضوعو نيءايلا ىدحإ اوفذح

 ضرع اهفلأ نأل «ليعافم لاثم ىلع تناك نإو ةفورصم ظافلألا هذهف

 .اضوع نوكت ال هفلأ نأل كلذب عمجلا تقرافف

 امهنرو نأل «نادتو ناوت وحن ةضراع.فلآلا ىلي ام ةرسك نوكت الأ : ىناثلا

 اضيأ اذهف .ءايلا حصتل ةرسك مضلا ناكم لعجف - مضلاب - لعافت لصألا ىف

 . ةرسكلا ضورعب عمجلا فلاخ هنأل فرصنم

 وهو - ىراوح وحن ةضراع ةددشم ءاي 000 ةرسكلا دعب) نوكي الأ : ثلاغلا

 كلذب فلاخف لاصفنالا ةردقم كلذ ىف بسنلا ءاي نإف ©©9ىرافظو - رصانلا

 .(ةيعمجلا ةيفرصلا) ! ىفو ج ءب )١(
 . (ةرسكلا لدب» ب ىفو َج ل(

 .نميلاب ةثيدم - ماطق نروب رافظ ىلإ ةبسن ()
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 ريغف - ىتخب عمج - ىتاخب امأو «لاصفنالا ردقم ريغ هفلأ دعب ام نأل ءعمجلا

 فرصت ال ىتاخب ىلإ بسن ولو ءضراعب سيل فلألا دعب ام نأل ءفرصنم
 .بسنلا ىءاي ضورعل

 فرص الإو عنملا بجو فلألا ىلع اهدوجو مدقت نإ ءايلا نأ كلذ طباضو

 .ىراوحك نيكفنم ريغ اناك وأ ءىرافظك فلألا دوجو قبس ءاوس

 لاثم ىلع ءاج ىمجعأ '١"درفم» مسا ليوارس نأ ملعاف اذه ردقت اذإ
 ليوارسو) :هلوقب راشأ اذهلو «هيف عمجلا ةغيص دوجول «فرصلا عنمف ليعافم

 اهجو فرصلا نم عونمم هنأ ىلإ (عنملا مومع ىضتقا) هلوقب هبنو (هبش عمجلا اذهب
 .فرصلاو عنملا :نيهجو هيف نأ معز نمل افالخ ادحاو

 .برعلا نع تبثي مل هفرص نإ :فنصملا لاقو

 امسا لعج اذإ ةركنلا ىف هفرصي برعلا ضعب نأ شفخألا لقن :تلق

 :تاهيبنت

 .عمسي مل ةلاورس نأب درو «ةدرفملا ةلآلا هذه ىلع سنج مسا قلطأ مث

 :©9هلوق امأو

 .با أ )١(

 .براقتملا نم وهو - عونصم تيبلا : :ليق و - هلئاق ىلع رثعأ مل :هلئاق (؟١

 «فطعتسملا لعفلا ىف ةساسخلاو لصألا ىف ةءاندلا وهو - ماللا مضب مضب - «مؤللا» : ةغللا

 .ةقفشلا وهو فطعلا بلاط
 فوذحمب قلعتم رورجمو راج «مؤللا نم» مدقم ربخ رورجمو راج «هيلع» : بارعإلا

 مؤللا نم هيلع ةنئاك ةلاورس :ريدقتلاو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم رخؤم ادتبم «ةلاورس»

 عراضم لعف «قريا» هيف رتتسم ريمض اهمساو صقان ضام لعف سيلو ليلعتلل ءافلا «سيلف»
 رورجمو راج «فطعتسملا سيل ربخ بصن لحم ىف ةلمجلاو «هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 .هب قلعتم
 ليوارس نإو ةلاورس عمج ليوارس نإ :لاق نم هب جتحا ثيح ؛ةلاورس» هلوق :دهاشلا

 -- .اعمج هنوكل ءفرصلا نم عنم



 فطعتسمل قري سيلف ةلاورس مْؤُللا نم هيلع

 .هيف ةجح ال ءذاشف

 نم :متاح وبأ لاقو «ةلاورس برعلا نم عمس هنأ شفخإلا ركذ :تلق .

 :ناهجو لوقلا اذه هي دري ىذلاو «ءلاورس لوقي نم برعلا

 ركذ امك اهل اعمج سيلو هانعمب اهنال «ليوارس ىف ةغل ةلاورس نأ :ا :امهدحأ

 .مالعألا ىف تبثي امنإو «سانجألا ءامسأ ىف تبثي مل لقنلا نأ راو

 ثينأتلاو ةيملعلل هفرص عنتما رغص مث هب ىمس ولف ثنؤم ليوارس :ىناثلا |
 .ريغصتلاب عمجلا ةغيص تلاز نإو

 :©"هلوق ىف راوجب هل اهيبشت نامث فرص عنم ذش :ثلاثلا .

 همام مم ةفاللاف ْ اهحاقلب اًمَلوُم ىنامث وُدَحَي ٠

 .ناتغل امه ليقو «فرصلا هيف فورعملاو

 عمه ىف ىطويسلاو «مظانلا نباو 27/077 ىنومشأالا :ةيفلألا حارش .نم هركذ :هعضاوم -

 . عماوهلا

 - ةدايم نبال ىفاريسلا هيسنو هبسني مأو باطخلا وبأ هلاق ىبارعأ هلئاق : ىنيعلا لاق 1 ١

 .لماكلا نم وهو
 0 .جاترإلا :ةفيزب نممه ىتح :هزجعو
 ءىشلاب علوأ نم ماللا حتفب «اعلوم» اهل ءانغلاو لبإلا قوس وهو ودحلا نم «ودحي» :ةغللا

 رسكب - حاقللا امأو ءانه دارلا وهو «لحفلا ءام وهو - ماللا حتفب - «حاقللا» هب مرغأ اذإ

 «جاترإلا» ةليملا - ىازلا حتفب ب «ةفيزلا» .بلحت ىتلا ةقانلا ىهو . «حوقل عمج وهف - ماللا

 نع ليم اب ندصق :ىأ 4 .ءاملا ىلع اهمحر تقلغأ اذإ ةق ةقاتلا تهترأ نم - ' رسكلاب -

 . جاترإلا
 ىذلا ريمضلا نم لاح «اعلوم» هيف رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف ؛ودحي» :بارعإلا

 «ةفيرب» لعافلاو لعفلا نم ةلمج «نممه) ةياغلل.«ىتح» رورجمو راج «اهحاقلب» ودحي ىف

 ا | .هيلإ فاضم «جاترإلا» ةيلوعفملا ىلع بصن لحم ىف
 .دجاسمب هل اهيبشت ةرورضلل هفرص عنم ثيح «ىنامث» هلوق :دهاشلا

 . مظانلا نباو ١7/077 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 لري



 قحتي هعنم فارصنالاق هب ّقحَل ام وأ ىَّمْس هبذإو
 هب قحلا امب وأ ليعافم وأ لعافم ىلع ىذلا عمجللا نم هب ىمس ام نأ : ىنعي

 دجاسمك ققحم عمج نع الوقنم ناك ءاوس «فرصلا نم عنمي نأ هقحف ليوارسك
 . "”ليحارشك ردقم وأ - لجر مسا -

 وأ ةيعمجلا ةلاصأ عم ةغيصلا نم هيف ام هفرص عنم ىف ةلعلاو :حراشلا لاق
 نود ىناثلا ليلعتلا ىضتقم ىلع فرصنا هريكنت أرط ولف « ءاهماقم ةيملعلا ايف
 ١ .لوألا

 بهذمو ؛هلصأب ةهيشل ريكتلا دعب فرصتي ال هلأ هيويس بهذم يت :تلق

 .هيوبيس لوق حيحصلاو «نالوقلا شفخألا نعو «ةيعمجلا باهذل هفرص دربملا

 .حيحصلا ىلع اعمج سيلو ةركن وهو فرصلا نم ليوارس اوعنم مهنأل

 اهركيِدْعَم وحن جرم بيكر اكرم هقرَص عنما ْمّلَعلاو

 :نيبرض ىلع فرصني ال ام نأ مدقت دق

 .فيرعت الو ريكنت ىف ال فرصني ال ام :امهدحأ

 .ريكنتلا ىف فرصنيو فيرعتلا ىف فرصني ال ام :ىناثلاو

 : ماسقأ ةعبس وهو ىناثلا ىف عرشف «لوألا برضلا نع مالكلا نم غرف دقو

 ال ادذحاو امسا نيمسالا لعج هب دارملاو «جزملا بيكرت بكرملا :لوألا

 :ناعون وهو «ثينأتلا ءات ةلزنم لوألا نم امهيناث لزني لب «2'”(دانسإب الو ةفاضإب)

 .رهشألا ىلع ىنبم وهف هيوب متخ ام :لوألا عونلا

 ؟انه هنع زرتحي مل ملف :تلق نإف

 :ةبوجأ كلذ نع :تلق

 .هقالطإ ديقي (ابرك ىدعم) هلوق نأ :اهدحأ

 :كلذب ىفتكاف ملعلا باب ىف ىنبم هنأ ىلإ راشأ :ىناثلاو

 . ةباحصلاو نيثدحملا نم ءصاخشأ ةدعل مسا )١(
 .جءأ()

 لاحو



 نم ةغل ىلع هيوب متخ ام هقالطإ ىف لخديل «قلطأ نوكي نأ :ثلاشلاو

 دقو «تابرعملل عضو امنإ فرصلا باب نأل ؛هانب نم ةغل ىلع دري الو «هبرعأ
 .ملعلا ىف هركذ مدقت

 :هجوأ ةثالث هيف اذهف ءهيو ريغب متخ ام :ىناثلا عونلاو

 ىلع هردص ىنبيو .ءفرصني ال ام بارعإ برعي نأ حصألا وهو :اهدحأ

 وأ :ليق ءنكست اهنإف «برك ىدعم» وحن ءاي نوكي نأ الإ «كبلعب» وحن «حتفلا
 حتفت مل امنإو «ثينأتلا ءات ةلزنم هزجع لزنتل حتفلا ىلع ىنب امنإو «ةناجنذاب» وحن انون

 .ةفخ ديزمب صخف لقث ديزم بيكرتلا نأل «ثينأتلا ءات لبق حتفت تناك نإو ءايلا

 هيضتسقت امب هردص برعيف هزجع ىلإ هردص فاضي نأ :ىناشلا هجولاو
 نإف لقتسملاك ةغللا هذه ىلع زجعلا لعجيو ةفاضإلل رجلاب هزجع برعيو «لماوعلا

 ةمجعلا هيف نإف ؛زمره مار نم زمرهك فرصلا عنم رثؤي ببس ةيملعلا عم هيف ناك

 .تومرضح نم توم وحن فرص االإو

 ال برعلا ضعبو ةروهشملا ةغللا ىف فورصمف (برك ىدعم) نم برك امأف

 .اثنؤم هلعجب هفرصي

 : هيسنت
 م6

 ىلع هزجع ىلإ هردص فيضأو (برك ىدعم) وحن ءاي '”ردصلا رخآ ناك اذإ

 . ةثالغلا لاوحألا لك ىف هئاي نوكس بحصتسا ةغللا هذه

 دارفإلا عم بصنلا ىف ءايلا هذه نكسي نم برعلا نم نال :فتصملا لاق

 . ىهتنا .دارفإلا ىف ازئاج ناك ام لقثلا ةدايزل بيكرتلا ىف مزتلاف .فلألاب اهيبشت

 .رجلاو عفرلا ىف نكستو بصنلا ىف حتفت :مهضعب لاقو

 نكسيف لوألا لتعي مل ام حتفلا ىلع هزجعو هردص ىنبي نأ : ثلاثلا هجولاو

 . '9تابثألا اهلقن دقو «ةغللا هذه مهضعب ركنأو «ءرشع ةسمخب اهيبشت

 .(زجعلا) ب ىفو ج ل(

 . ةقثلا وهو- ةدحوملا نوكسو ةثلثملا حتفب - تبث عمج : تايثألا )0
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 :تاهيبنت

 «دانسإلا بيكرتو ةفاضإلا بيكرت نم «جزم بيكرت» هلوقب زرتحا :لوألا
 .ملعلا ىف اهمح مدقت دقو

 زاجأو «نييرصبلا نع ءانبلا متحتمف «رشع ةسمخ» وحن ددعلا بيكرت امأو

 هيفف هب ىمس نإف «هباب ىف ىتأيسو ء«هزجع ىلإ هردص ةفاضإ نويفوكلا 27(هيف)
 :هجوأ ةثالث

 .فرصني ال ام بارعإ هبرعت نأ :ىناثلاو .هلاح ىلع هرقت نأ :اهدحأ

 .هزجع ىلإ هردص فاضي نأ :ثلاثلاو

 -حابصو «تيب تيبو ءرغب رغش» وحن فورظلاو لاوحألا بيكرت امأو
 هيوبيس ىأر اذه «بيكرتلا لازو هزجع ىلإ هردص فيضأ هب ىمس اذإ .29ءاسم

 .ءانبلاو بيكرتلا هيف زوجي :ليقو

 ناَهَيِصاَك ونافطغك انآلعَق ئدئاز ىواح َكاَذَك

 ىفو نالعف نزو ىف ةيملعلا عم (فرملا) ناعنمب نالعف ىدئاز نأ : ىنعي
 ميمعتلا ىلع هبن دقو «ناهبصأو نافطغو نارمعو نامثعو نادمح وحن هريغ

 . ليثمتلاب

 0 ءأ(1)
 ا :واقي  هرسكو هلوأ حت عم نيفلا حتي - رغب رغش (5)

 :ىأ

 وهو راجلا فذحف «.هتيبل اقصالم انتيب هلصأو «تيب تيب ىراج وه :لوقت :تيب تيب

 ىنعم ىف هنإف «لعفلا ىنعم نم ىراج هلوق ىف ام لاخلا لماعو نامسالا بكرو ماللا

 . حابص فطاعلا لب الصأ راج ردقي الأو ىلإ ردقملا راجلا نوكي نأ اوزوجو «ءىرواجم

 بكرو فطاعلا فذحف ءاسمو حابص لك :ىأ ء ءاسم حابص انيتأي نالف :لوقت ؛ءاسم

 . ءاسمب انرتقم احابص :ىأ زاجل ءاسم حابص تلقف تفضأ ولو ٠ «فيفختلل ادصق نافرظلا

 1 .نابص ها

3 ٠ 



 :تاهيبنت

 .«فرصلا عنم ةدئاز نونلا تردق نإف «نارابتعا نونلا ىف نوكي دق لوألا

 نسحلا نم وأ عنتما سحلا نم لعج نإ «ناسح» وحن فرص ةيلصأ تردق نإو

 , 2فرصنا

 .فرصنا نطش نم وأ « عنتما طاش نم لعج نإ :ناطيشو

 ةدايز ةرثكل «فرصلا عنم ىلإ هيوبيسو ليلخلا بهذف نامرب تيمس ولو

 رثكأ تابنلا ىف الاعف نال ءهفرص ىلإ شفخألا بهذو «كلذ وحن ىف نونلا
 فيرصتلا ىف نونلا ةدايز ىلع مالكلا ىتأيو ")«ةنمرم ضرأ» مهضعب لوق هديؤيو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 مكح لدبلل ءاطعإ .ءفرصلا عنم مال ةدئازلا نونلا نم لدبأ اذإ :ىناشلا

 ولو فرصلا عنم هب ىمس ولف ءناليصأ هلصأ نإف «لاليصأ» كلذ لاثم «ءلديملا

 «ءانح يف «نانح» كلذ لاثمو «ناليصأ سكعب «فرص نون ىلصأ فرح نم لدبأ

 .انون هتزمه تلدبأ

 «ةيلصأ نون لبق فلأ ةدايزو ةيملعلل فرصلا عنم ىلإ ءارفلا بهذ :ثلاثلا

 .كلذ فرص حيحصلاو «؛«نايب) و «نانس» وحن «ةدئازلاب اهل اهيبشت

 ىقترا هنوك راعلا ٍعْم طرشو اًقَلطم ءاَموبثْنَوُم ذك
 ٌركَذ مسا ال ةأرما مسا دز وأ رفَس وار وجَك وأ ثالّثلا قو

 : ىونعمو ىظفل :نابرض وهو «ثينأتلا فرصلا م عناوم نم

 ةيملعلا عم عنم ءاتلاب ناك نإو ٠ .همكح مدقت دقف فلالاب ناك نإ :ىظفللاف

 .ةبهو ةحلطو ةشئاع وحن اقلطم

 ادئاز نوكي نأ هعنم متحت ىف طرتشي نكلو ةيملعلا عم عنمي ءاضيأ :ىونعملاو

 هلعج هنإف «ىرابنألا نبال افالح عبارلا ماقم تماق ةكرحلا نأل «رقس وحن طسولا

 .لاعف هنزو نسحلا نمو ؛نالعف هنزو سحلا نم )١(

 .نامرلا ةريثك :ىنئعملاو .ةئمر ب ةخسن ىفو (؟)

١65 000 7 



 «كلذك سيل «قافتاب فرصلا عونمم رقس نأ نم طيسبلا ىف هركذ امو «نيهجو اذ

 ثينأتلا ىلإ تمضنا امل ةمجعلا نأل - دلب مسا - روج وحن ايمجعأ نوكي وأ

 عنم رثوت مل انه اهنأل ىثالثلا فرص عنمت ال ةمجعلا تناك نإو «عنملا متحت ةيملعلاو

 دنه لثم روج لعجيف فالخلا هيف مهضعب ىكحو ء«عنملا متحت ترثأ امإو ءفرصلا

 هنأل - ةأرما هب ىمس اذإ - ديز وحن ركذم نم الوقنم وأ «نيهجولا زاوج ىف
 ءروهمجللاو هيوبيس بهذم اذه . ظفللا ةفخ لداع لقن ثينأتلا ىلإ هلقنب لصح

 لقنلا فلتخاو .نيهجو وذ هنأ ىلإ دربملاو ىمرحجلاو ديز وبأو رمع نب ىسيع بهذو

 ش . سنوي نع

 نع الوقنم الو ايمجعأ نكي مل اذإ طسولا نكاسلا ىثالثلا نأ ىلع هبن مث

 :هلوقب فرصلاو عنملا هيف زوجي ركذم
 قحأ عملو َدْنهَك ةمْجَعو 2 قبس (رْيكَت مداعلا ىف ناَهجَو

 نييبسلا دوجو ىلإ رظن هفرصي مل نمو «نوكسلا ةفخ ىلإ رظن هفرص نمف
 . ةفخلا ربتعي ملو

 :ىلع وبأ لاقو «روهمجلا بهذم اذهو هفرص نم قحأ هعنم نأب حرص دقو

 :ليق- جاجزلا بهذو .ءىلج طلغ وهو :ماشه نبا لاق ء.حصفأ فرصلا

 هبجوأ امكح ريغي ال نوكسلا نأآل :جاجزلا لاق . عنملا متحتم هنأ ىلإ -شفخألاو

 هفرص زوجي ال دلب مسا ناك ام نأ ىلإ ءارفلا بهذو «فرصلا ناعنمي نيتلع عامتجا

 فالخب مالكلا ىف رثكي ملف '''اهريغ .ىلع ةدلبلا مسا نوددري ال مهنأل «ديف» وحن

 . لكنه

 :تاهيبنت

 ةيمستلا دعب ضراع وأ «دنهك ىلصأ هنوكس ام نيب كلذ ىف قرف ال :لوألا

 ا .عنملا امهدوجأ .ناهجو كلذ ىفف ءرادك لالعإلا وأ ذخفك

 ءامسأ ىف ىظفللا كارتشالا نأ «اهريغ ىلع ةدلبلا مسا نوددري ال مهنأل» هلوقب هدارم )١(

 نإف ءىساناألا فالخب ءاردان الإ ىرخأ ةدلب ىلع ةدلب مسا نوقلطي ال مهف «ليلق نادلبلا

 .ريثك مهئامسأ ىف كارتشالا
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 .هيوبيس امهركذ ناهجولا هيف راج دي وحن ايئانث ثنؤملا ناك اذإ :ىناثلا
 تفرص دي ىف طيسبلا بحاص لوقو ءدنه ىف امك دوجأ عنملا نأ ليهستلا رهاظو

 رغص نإف «ةدينه وحن ءاتلا روهظل هعنم متحت دنه وحن رغص اذإ :ثلاثلا
 .فرصنا - ةعومسم ظافلأ ىهو - بيرح وحن ءات ريغب

 وحن نكس مأ ذخف وحن هطسو كرمت ءاوس فرصني ال هنأ ىلإ ابهذ ذإ بلعتو

 وحن اظفل ةئالثلا ىلع ادئار ناك نإو - طسولا كرحتم يف فورخ نبالو
 .فرصلا نم عنم لقنلاب "”لأيج ففخم ليج وحن ظفلك اريدقت وأ «داعس

 .. .؟«اقلطم ءاهب ثنؤم اذك» :هلوق ىف ءايلاب ريبعتلا نع لدع ملف فقولا ىف ءاتلا لدب
 قاحلإ ءات امهنإف «تخأو تلب ءات نم ازارتحا ءاهلا ىلإ لدع هنأك :تلق

 ظ .ءاهلا مكح اهمكح سيلف ءاهيلع ةملكلا تينب
 سايقو «نافورصم لجر امهب ىمس اذإ اتخأو اتنب نأ ىلع هيوبيس صن دقو

 نأ ىلإ موق بهذ دقو ءدنهك ناهجولا امهيف زوجي ةأرما امهب ىمس اذإ امهنأ اذه
 . ءارفلا نع مهضعب هلقنو ؛ةفرعملا ىف فرصلا امهوعنمف ثيناتلل تخأو تنب ءان

 درت كلذلو «ةردقم ءات هيف ةرهاظ ةمالع الب ثن ثنؤملا نأ ررقت ت دق :تلق نإف

 . ؟«راعلا عنم طرشو» هلوق ىف ايراع هامس فيكف ( ةدينه :لاقيف «ريغصتلا ىف

 .حضاو وهو ءاظفل ةمالعلا نم ىراعلا : : ينعي :تلق

 عتتما هفَرص ثالثلا ىَلع دي عم فيرمَتلاو عضولا ىمَجَعلاو هلم عظوم

 مجعلا عاضوأ نم مسالا ناك اذإف «٠ ةيملعلا عم ةمجعلا فرصلا عناوم نم

 :نيطرشب هفرص عنتما ملع وهو

 .ناعبض :ركذلل لاقيو «ىثنألا عبضلل مسا )١(
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 .مهتغل ىف املع هنوكب :ىنعأ اضيأ فيرعتلا ىمجع نوكي نأ :امهدحأ

 ليعامسإو ميهاربإ وحن كلذو «ءفرحأ ةثالث ىلع ادئار نوكي نأ :ىناثلا

 :نيعون نع لوألا طرشلاب زرتحاو «قاحسإو .

 ءهيف ةمجعلل رثأ الف ؟ماجل وحن ةركن وهو مهناسل نم لقن ام :امهدحأ

 .ةيبرعلا ةلثمالاب قحلأف ةيسنج هتمجع نأل

 وحن املع هلاوحأ لوأ ىف لقن مث ةركن مجعلا ناسل ىف ناك ام :رخآلاو
1 090 ْ 
 . 2 راذدني

 ال هنأ ىلإ روفصع نباو نيبولشلا مهنم موق بهذو .فالخ هيف اذهو 1

  «فنصملا بهذ هيلإو .مجعلا ةغل ىف املع نوكي نأ نوطرتشي مهنال ؛فرصنم

 ا .هيوبيس مالك رهاظ وهو

 فيعض ببس ةمجعلا نأل «فرصتني هنإف «ىثالثلا نع ىناثلا طرشلاب زرتحاو

 .ثينأتلا فالخب ىثالثلا ىف رثؤت الف

 : ةكرحلا عم عتملا مت متحتمو ؛نوكسلا عم نيهجو اذ هلعج نم

 نباو تهرب نياو ىارسيسلا اقلام ىثالخلا ةمهص ءاقلي حرص نكر :لاق

 ىهتنا ..افلاخم نيمدقتملا نم مهل ملعأ الو «فورخ

 . طسولا نكاسلا ىثالثلا ىف فرصلاو

 :لاوقأ ةثالث ىثالثلا ىف لضحتيو

 . سرفلا مف ىف لعجت ىتلا ةلآلل سنج مسا مجعلا هعضو - ميجلاب - ماجللا )١(

 نزخي نملو نداعملا مزلي ىذلا رجاتلل سنج مسا مجعلا ةغل ىف وهو - ءابلا مضب :رادنب )١(

 1 .ةرداتب هعمجو - ءالغلل عئاضبلا



 .حيحصلا وهو ءاقلطم هيف اهل رثأ ال ةمجعلا نأ :اهدحأ

 نكس امو «فرصني ال - لجر مسا - «كمل»١ وحن هطسو كرحت ام :ىناثلا

 .هب نولتاقلا مدقت دقو .ناهجو هيف هطسو

 مزج هبو ءفرصنم هطسو نكس امو فرصني ال هطسو كرمحت ام :ثلاثلاو

 . بجاحلا نبا

 :تاهيبنت

 .اناديزو ةدايزو اديز '"!(ديزي) داز ردصم 2وه) «ديز» ؛هلوق :لوألا

 ةغلب صتقخي الو .برعلا ريغ ناسل نم لقن ام ىمجعلاب دارملا : ىناثلا
 ١ . سرفلا

 دتعي ملو فرصنا ريغصتلا ءاي هفورح دحأو ايعابر ىمجعألا ناك اذإ :ثلاثلا .
 . ءايلاب

 :هوجوب مسالا ةمجع فرعت : عبارلا

 .ةمئألا لقن :اهدحأ

 .ميهاربإ وحن ةيبرعلا ءامسألا نازوأ نع هجورخ :ىناثلاو

 ناك نإف «ىعابر وأ ىسامخ وهو «ةقالذلا فورح نم ىرسعي نأ :ثلاثلاو

 ةقالذلا فورحو «ليلق وهو ””دجسع» وحن ايبرع نوكي دقف «نيسلا ىعابرلا ىف
 .«لفنيرم» اهعمجي ةتس

 ميحلاك برعلا مالك ىف عمتجي ال ام فورحلا نم هيف عمتجي نأ :عبارلاو

 فاكلاو ,2«ناجلوص» وحن ميجلاو داصلاو '2قجو جق» وحن لصاف ريغب فاقلاو

 :ج «ن(1)

 .جاب قففز

 .سوماق ه .مخضلا ريعبلاو رهوجلاو بهذلا وه :دجسعلا (*)

 مك ىنعمبو برها :ىنعمب ةيكرت ةغل - ةنكاس نيشلاب ةبوشم ميجو ةحوتفم فاقب - :جق (5)
 .لجرلا ىنعمبف فاقلا رسكب امأو «ةيماهفتسالا

 ةقانلا - رسكلاب - ةقحجلا :سوماقلا ىفو ءجرخا ىنعمب - فاقلا نوكسو .ميجلا رسكب :قج
 ٠.2  .ةمرهلا

 .ةحجباوص هعمجو نجحملا - ماللاو داصلا .حتفب - :ناح وص (6)
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 ىازلاو «سجرنا» وحن ةملك لوأ "”(نونلل ءارلا ةيعبتو) .20(ةجركسأ» وحن ميجلاو

 . «زدنهما وحن لادلا دعب
 مو ب . «< نك .٠ 8 ل ا

 ىّلْعَيو دمحاك بلاغ وأ الئعفلا صخي نو وُذ َكاَذَك

 ابلاغ وأ ءهب اصتخم نوكي نأ طرشب «لعفلا نزو ةيملعلا عم فرصلا عنمي امت

 «ىمجعأ وأ ملع وأ ردان ىف الإ لعف ريغ ىف دجوي ال ام :صتخملاب دارملاو

 ..'”لصو ةرمه وأ (7ةعواطملا ءاتب حتتفملا ىضاملا ةغيصك

 لعاف ريغ نم رمألل غيص امو لعف ءانبو لوعفملل غوصملا نم ملس امو

 ..عراضملا نازوأ نم لعفيو لعفتو لعفنو لعفأ ىوس امو «2”ىئالثلاو

 .رئاطل رشبتو «ةزرخل بلجتنيو «ةبيودل - «لثد» وحن ردانلا نم زرتحاو

 وحن نم ىمجعلابو «سرفل «رمش» و - لجرل - «مضخ» وحن ملعلابو
 ردانلا نأل «لعفلاب اهنازوأ صاصتخا "هذه نادجو عنمي الف 22 2(قربتسإو «مقبا

 .قاب صاصتخالاف «لعف نم لوقنم ملعلاو ءامهل مكح ال ىمجعلاو

 هتدايز نأل امإو «ىثالثلا نم رمألا ىف رثكتو مسالا ىف لقت اهنازوأ نإف . ”مهلبأو

 .صوصخم ءاعول مسا - ةددشملا ءارلا مضو فاكلا مضو نيسلا نوكسب - :ةجركسأ )١(

 .(نونلاو ءارلا) | ىفو ج ءب )0

 .ملعت وحن (؟)

 .قلطنا وحن (5)

 .جرحدو قلطنا وحن (6)

 :قربتسإو «مدنعلا وهو - فورعم غبص - ةحوتفم فاقلا ديدشتو ءابلا حتفب :مقبلا )١(

 . ظيلغلا جابيدلا

 .ءامسألا يأ (7)
 .ةلمهملا لادلابو ةثلثملا نوكسو ةزمهلا رسكب - :دمثإ (8)
 برض نم ةلصاح تاغل رشع اهيفو ءعباصألا ةدحاو - ءابلا حتفو ةزمهلا رسكب - : عبصإ

 .عوبصأ ةرشاعلاو ءابلا لاوحأ ةثالث ىف ةزمهلا لاوحأ ةثالث

 .لقملا فعس - ءابلا نوكسو ماللاو ةزمهلا مضب : ملبأ
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 نإف '"”بلكأو لكفأك مسالا ىف ىنعم ىلع لدت الو لعفلا ىف ىنعم ىلع لدت

 ىلع لدت لعفأو لعفأ نم ةزمهلا نكل .ءلاعفألاو ءامسألا ىف رثكت "”(امهرئاظن)

 نم امهدحأب حتتفملا ناكف ءمسالا ىف ىنعم ىلع لدت الو "'لعفلا ىف ىنعم

 .ءامسالا نم امهدحأب حتتفملل الصأ لاعفألا

 هنوك ىف دمئإك امهنإف «©2”"بضنتو .غمري) وحن ىف نارمألا عمتجي دقو
 لدي امب احتتفم هنوك ىف لكفأكو ءءامسألا ىف لقيو لاعفألا ىف رثكي نرو ىلع

 ش 1 .مسالا نود لعفلا ىف رثكي نزو ىلع

 | :تاهيبنت

 هلصأ ام وأ» لاقي نأب جونلا اذه نع ريبعتلا نأ ركذ امب حضتا دق :لوألا

 نم دوجأ .ليهستلا ىف لعف امك ىلوأ هب وه ام وأ .ةيفاكلا ىف لعف امك «لعفلا

 .بلاغلاب هئع ريبعتلا

 ريغ كرتشملا نزولا نأ «بلاغ وأ لعفلا صخي# هلوق نم مهف دق : ىناثلا

 نم لقن اميف رمع نب ىسيعل افالخ .جرحدو برض وحن فرصلا عنمي ال بلاغلا
 :22هلوقب اكسمتم هفرصي ال هنإف لعف

 .بلك عمج :بلكأ .ةدعرلا :لكفأ )١(

 نمو .لضفأو دوسأو ضيبأ ءامسألا نم لكفأ رئاظن نمف (اذه رئاظن) أ ىفو ج ءب (؟)

 نمو .نيعأو هجوأو رحبأ ءامسالا نم بلكأ رئاظن نمو . . عمسأو ملعأو بهذأ لاعفألا

 .جرخاو لخدأو رصنأ لاعفألا

 .بتكأو بهذأ وحن (9)

 : عملت قاقد ضيب ةراجحل مسا - بري نزوب - نيغف ميمف ءارف ةيتحتب - غمري (8)

 .نابص ها ةرجش مسا - رصنت نروب ءابف داضف نونف ةيقوفب - بضنت

 هبسنو .ديز وبأ :ليقو ءىدبعلا بقثملا :ليقو .ىعوبريلا ليثو نب ميحس وه :هلئاق 2(

 مدق امل ربنملا ىلع هدشنأ امنإو «حيحصب سيلو .ىفقثلا فسوي نب جاجحلا ىلإ مهضعب

 .رفاولا نم وهو ءاهيلع ايلاو ةفوكلا

 .ىنوفرعت ةمامعلا عضأ ىتم :هزجعو
 ىهو ةينث عمج «ايانثلا» دوعصلا وهو عولطلا نم ةغلابم ة ةغيص «عالط» فشك .«الج» :ةغللا

 .ملسلا ىف عضوتو برحلا ىف سبلت ام ديري ةمامعلا - دئادشلا محتقم دارملاو «ةبقعلا

 ش . ةضيبلا ىهو
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 0 اَياَنثلا عألطَو الج نبا اَنأ
 هنأل ايكحم نوكيف «لعافلا ريمض هيف نوكي نأ لمتحي هنأل «هيف ةجح الو

 .هماقم هتفص ماقأو فوصوملا فذح نوكي وأ «ةلمج نم لوقنم

 .الج لجر نبا انأ :ىأ

 «برض١ همسا لجر وحن ةفرعملا ىف هرجت الف لاعفألل تبلغ نإ لاعفألاو ءامسألل

 .لعفلا ىف رهشألا وه ضيبألا لسعلل امسا ناك نإو ظفللا اذه نإف

 هنأل رجحب ىمسم لجر وحن ةركنلاو ةفرعملا ىف هرجأف مسالا ىف بلغ نإف

 . ىهتنا . مسالا ىف رهشأ هنكلو «ىضاقلا هيلع رجح» لوقت العف نوكي

 :ناطرش فرصلل عناملا نزولا ىف طرتشي : ثلاثلا

 . مسالل

 بصنلا ىف ناك نإو ءفرصنا هب ىمس ول هنإف «ئرما وحن لوألاب جرخف

 رمألاب اهيبش عفرلا ىفو «ءبرض نم رمألاب اهيبش رجلا ىفو .ملع نم رمألاب اهيبش

 . ىتعاجش نوفرعت
 .لعفلا نزوو ةيملعلل فرصلا نم عونمم هيلإ فاضم «الج» هربخ «نبا» أدتبم «انأ» :بارعإلا

 نبا دعب ردقم «لجر» ىلع دوعي هلعافو ضام لعف «الج» وأ «لعفلا نم لوقنم ملع وهو

 فوطعم «عالطو» رومألا الج لجر نبا انأ :ىأ .ردقملا لجرل ةفص ةلمحجاو «هيلإ فاضم

 لعف .موزجم عراضم لعف «عضأ» مزاج طرش مسا «ىتم» .هيلإ فاضم ؛ايانثلا» نبا ىلع

 فذح همزج ةمالعو طرشلا باوج عراضم لعف «ىنوفرعت» هب لوعفم «ةمامعلا» طرشلا

 . ئضاملا لعفلا نم لوقنم ملع هنأ ىلع رمع نب ىسيع هب لدتسا دقف «الج» هلوق :دهاشلا

 ا" ١56/ ماشه نباو «مظانلا نباو ء7 517١/ ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 : ١/5١. شيعي نباو 237 /ا/ هيوبيسو «85ص رطقلا ىف ركذو
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 هيف ربتعت ملف ,«ةدحاو ةكرح مزلت ال هنيع نوكب لاعفألا فلاخ هنأل ءجرخ نم

 . ةنزاوملا

 ماغدإلا نكلو ءلوُقو در امهلصأ نإف «ليقو «در# وحن ىناشلاب جرخو

 . ىلصألا نوولا امهيف بغي ملف ؛ ءليقو دري ةهباشم ىلإ امهاجرخأ , لالعإلاو

 ٌدر» وحن هفرص ىف لاكشإ الو «ردانريغ لاثم ىلإ جرخ ام :امهدحأ
 .«ليقو

 جرخ هنإف ءهمال تنكس اذإ «قلطنا» وحن ردان لاثم ىلإ جوخ ام :رخآلاو

 فرصلا فورخ نبا هيف زوجو «فالخ هيف اذهو «ءردان وهو (0 لحقن لاثم ىلإ

 . عنملاو

 ديزي وحن مسالا نرو.ىلإ هجرخي ملو لالعإ هلخد ام نأ كلذ نم مهف دقو
 .هفرص عنتما

 ©”ِبرض وحن ©”«ةيمستلا» دعب ضراعلا فيفختلا نوكس ىف فلتخا : عبارلا
 بهذو .فنصملا رايتخا وهو .«فرصنيف مزاللا نوكسلاك هنأ هيوبيس بهذمف
 فرصنا ةيمستلا لبق ففخ ولف .فرصلا عنمي هنأ ىلإ امهقفاو نمو دربملاو ىنراملا

 .ادحاو الوق

 فرصتي سيل قاحلإل تديز فلآ ىذ نم اًمَلَعريصي امو

 نم .ثينأتلا فلأب اههبشل «٠ «ةيملعلا عم فرصلا عنمت ةروصقملا قاحلإلا فلأ

 :نيهجول فرصلا عنمت مل كلذلف «ءةدودمملا قاحلإلا فلآ ىف نادجوي ال نيهجو

 نم ةلدبم اهنإف ةدودمملا فالخب ءءىش نم ةلدبم تسيل ةدئاز اهنأ :امهدحأ

 .ءاي

 لجرلا لحق :لوقتو .همظع ىلع هدلج سبي ىذلا لجرلا - لحدرسجج نزوب :لحقنإلا )١(
 .حرف لثم لحقو مهش لثم لحق وهف - حرق نزو ىلع

 .«ةيمسالا» ب ىفو ج ءأ قفز

 . لوهجملا برض نم اففخم نيعلا نوكسب فرفز
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 لاثم ىلع وهف ''ىطرأ وحن ثينأتلا فلأل حلاص لاثم ىف عقت اهنأ :ىناثلاو

 .ةدودمملا فالخب ىركس

 : هيبنث

 وحن ةيملعلا عم عنمت اهنأ ىف قاحلإلا فلأ مكحك ريثكتلا فلأ مكح

 . مهضعب هركذ "'(ىرثعبقا
 العثك وأ ديكوتلا لعفك  الدع ْنإ هَقَرِص عما مَلَعْلاَو

 ىلع تيبلا اذه لمتشا دقؤ .عضاوم ةعبرأ ىف ةيملعلا عم فرصلا عنمي لدعلا
 : 7 (اهنم) نيعضوم

 تادنهلاب تررم» :كلوقك هعباوتو عّمج هب دارملاو «ديكوتلا ىف لَمُم :لوألا
 .لدعلاو فيرعتلا فرصلا نم هل عناملاو «عمج

 ةنيرق ريغب ةفرعم هنوكل «ملعلا كلذب هباشف ةيونملا ةفاضإلابف هفيرعت امأ

 هنأ ىلإ مهضعب بهذو ءروفصع نبا رايتخا وهو هيوبيس مالك رهاظ اذه «ةيظفل

 .انه مظانلا مالك نم موهفملا وهو «ملع

 امإ ملعلا نأل :اهحرش ىف لاقو ,ةيفاكلا ىف بهذ لوألا ىلإو :تلق

 1 . ىسنج امإو ىصخش

 .هريغل حلصي الف صاخشألا ضعبب صوصخم ىصخشلاف

 فالخب عمجو . رخل حلصي الف سانجألا ضعبب صوصخس ىسنجلاو

 ىهتنا .لطاب هتيملعب مكحلاف «كلذ

 لق ىف ةيفصولا وأ ةيسلملا هبسش عم كدعلا مالو :ليهستلا ىف لاقو

 .اديكوت

 ىف ةفصلا هبش عم عنمي لدعلا نأ كلام نبا زيوجتو :نايح وبأ خيشلا لاق

 ىهتنا .افلس هيف هل فرعأ ال عّمج باب

 .لوزهملا ليصفلاو ميظعلا لمجلا :ىرفعبقلا (؟)

 .أ 5
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 ءالعف عمج هنأل «تاوالعف نع لودعم هنإ : ليق :لاوقأ هيفف هلدع امأو

 فلألاب عمجي نأ ثّنؤملا قح ناكف نونلاو واولاب ركذملا عمج دقو لعفأ ثنؤسم
 . فنصملا رايتخا وهو «ءاتلاو

 ىلع هثنؤمو هركذم عمجي نأ ء ءالعف لعفأ سايق نآل لْمُف نع لودعم : ليقو

 نبا هراتخاو ىفاريسلاو شفخألا لوق وهو .فارمحو رمحأ ىف رمح وحن لعف

 .روفصع

 لبهو لعتو رضمو رفز هنمو عناوملا رئاس نم ايراع فورصما "”(ريغلا هعامس عونلا
 .ةعاضق نم نطب - علبو فلدو حقو حمجو مكقو مثجو مظعو لحرو

 .ددأ وحن كلذو .لودعمب سيل هنأ انملع ملع وهو افورصم لعف درو نإف ش

 هتزمهف (”دألا نم هريغ دنعو ءواو نع هتزمهف دولا نم هيوبيس دنع وهو

 هعنم نإف ىوُط وحن الودعم لعجي مل ةيملعلا عم عنام لعف ىف دجو نإف «ةيلصأ

 نم دنع ةيملعلاو ةمجعلا هل عناملاف 7 ىمجعأ مسا« - وحنو ةيملعلاو ثينأتلل

 .ةمجعلا عم ىثالثلا عنم ىري

 :تاهيبنت
 ءاهرئاس كلذكو رماع نع رمعف ؛لعاف نع لودعم روكذملا لَعُف :لوألا

 . لعُت وهو لعفأ نع لودعم اهضعبو :ليق
 نيرمأل الودعم عونلا اذه لعج امنإ : ىناثلا

 هيف سيلو .ةدحاو ةلع ىلع عنملا بيترت مزل هلدع ردقي مل ول هنأ :امهدحأ
 .ةيملعلا ريغ عناوملا نم

 .أ(1)

 ميظعلا وهو )00

 .كرتلا ءامظع ضعبل مسا (*)
7 

 قلم |



 رماع نع الودعم رمع لعجف «لقنلا (207(اهيلع) بلغي مالعألا نأ :رخآلاو

 .الجترم لعجي ملو ةفصلا نم لوقنملا ملعلا

 .فيفختلا ىهو ةيظفل :امهادحإ :نيتدئاف هلدعل مهضعب ركذ :ثلاثلا

 .ةفص هنأ مهوتل «رماع» ليق ول ذإ .ةيملعلا ضيحمت ىهو ةيونعم :ىرخألاو

 فرصي الو «قلفو قلعب ءاج» اولاق سنج ملع لَعُف نع مهضعب ركذ :عبارلا

 .بيرغ وهو

 نم املع هريغل حلصي الف هفيرعتلاو لدعلل فرصلا عونمملا نم : سماخلا

 .رمع مكح همكحف قسفو ردغك ءادنلا ىف لعف ىلإ لودعملا

 رمع لدعو ققحم هلدع نأل ؛فرصلا عنمب رمع نم قحأ وهو :فنصملا لاق

 . ىهتنا .ردقم

 لقتنا مث هفرص ىلإ ديسلا نبا هعبتو شفخألا بهذو «هيوبيس بهذم وهو

 ش :لاقف ثلاثلا عضوملا ىلإ

 ريَتعي ادصَق نييعتلا هب اَذإ  ْرَحّس انام فيرغتلاو لدعلاو

 .ةفاضإلاب وأ لأب فرعي نأ لصألاف هنيعب موي رحس رحسب دصق اذإ

 .«فرصني الو «فرصتي ال فرظ ذئتيح وهف نييعتلا دصق عم امهنم درجت نإف

 .اهب فرعي نأ لصألا ناكو لأب ظفللا نعف لدعلا امأ

 . ليهستلا

 . مّلعلاك (9(ةرهاظ ةادأ ريغب) فرعت هنأل ؛ةيملعلا هبشب : ليقو

 لقي مل ذإ . هيلإ ىموي «فيرعتلاو» انه هلوقو .روفصع نبا رايتخا وهو

 . ةيملعلاو

 .ج أ(
 . (ةردقم ةادأب) جاب ىفو لك (9)

 ب
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 '"ىزرطمل مراكملا ىبأ نب د رصان حتفلا وبأ وهو - لضافألا ردص بهذو

 . سمأك فيرعتلا فرح ىنعم هنمضتل . حتفلا ىلع ىلع ىنبم هنأ ىلإ

 مدعل لب فرحلا ىنعم هنمضتتل ال ىنبم هنأ ىلإ ةوارطلا نبا بهذو
 . . "”(براقتلا)

 .ةفاضإلا ةينل هنيونت فذح امنإو .برعم هنأ ىلإ ىليهسلا بهذو

 .لأ ةينل هنيونت فذح امنإو .اضيأ برعم هنأ ىلإ ريغصلا نييولشلا بهذو

 هيلإ بهذ ام حيحصلاو .فرصنملا ليبق نم وهف نيلوقلا نيذه ىلعو

 .روهمجا

 4 م

 هبرعي نم مهنم نإف «ميمت ىنب دنع سمأ فرصلا نم هعانتما ىف رحس ريظن
 هيرعي نم مهنمو .بصنلاو رجلا ىف رسكلا ىلع هينبيو .فرصنم ريغ عفرلا ىف
 ميمت ىنب ريغو .كلذ ركنأ نمل افالخ .ثالثلا لاوحألا ىف فرضني ال ام بارعإ

 | ٠ ش .رسكلا ىلع هنونبي

 رج وأ عفر اذإ فرصصني ال ام بارعإ هنوبرعي ميمت ىنب نأ عيبرلا نبا ىكحو
 دهشتساو «حتفلا ىلع هينبي نم برعلا نم نأ جاجزلا معزو .طقف ذنم وأ ذمب
 9 دجارلا لوقب

 لهأ نم ىررطملاب روهشملا ىوحنلا حتفلا وبأ زرطملا نب ىلع ديسلا دبع نب رصان وه (1)
 ٠ نامث ةنس بجر ىف دلو .ةغللاو وحنلا ىف عربو هريسغو ىرشخمزلا ىلع أرق «مزراوخ
 ىف حابصملا رصتخمو هقفلا ةغل ىف برعملاو تاماقملا حرشو فئصو ةثامسمخو نيثالثو

 رشع ةنس ىلوألا ىدامج نيرشع ىداح ءاثالثلا موي ىف مزراوخي تامو .كلذ ريغو وحنلا

 . ةثامتسو

 ' .(راقثلا) ج ءب ىفو ل (؟»

 .زجرلا نم وهو - هلئاق ىلع رثعأ مل :هلئاق (")

 اسمخ ىلاعسلا لثم ازئاجع :هزجعو

 زوجع عمج - ؛ازئاجع» هنم بجعنملا يف دئار فصو ببسب سفنلا لاعفنا وه ؛ابجع» :ةغللا
 ثيخأ ىهو - نيسلا رسكب - ةالعس عمج - ؟ىلاعسلا» ءاسنلا نم تمره ىتلا ىهو -

 . نجلا ةرحاس ىه : ليقو ؛ناليغلا
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 0 اسمأ ذم ابجع تيأر دَقل

 عضاوم ىف حتفلا عانتمال .حيحص ريغ هاعدمو :ليهستلا حرش ىف لاق

 وبأو «بارعإ حتف «اسمأ» ىف حتفلا نأ ىلع زجرلاب دهشتسا هيوبيس نألو «عفرلا
 . هيوبيس باتك ريغ نم تيبلا ذخأي مل مساقلا

 ١ .هيلع لوعي الأ قحتساو «هيلإ بهذ اميف طلغ دقف

 لأو ءابلا فذحف ارسل ريدقتلا نوكي نأ «سمأ هتيقل» ىف ليلخلا راجأو

 .اهركذ عضوم اذه سيل رخآ ماكحأ سمألو «بارعإ ةرسك ةرسكلا نوكتف

 :لاقف عبارلا عضوملا ىلإ لقتنا مث
 سم ريب رخل سم وس مص م

 امج ريظت وهو اًننؤم املع لاعق رسكلا ىلع نباو

 ىفو اقلطم رسكلا ىلع «ماذح» وحن ثنؤمل املع لاعف ءانب نييزاجحلا ةغل

 :لاوقأ هئانب ببس

 .اثينأتو الدعو افيرعتو انرو لازنب ههبش :اهدحأ ش

 . ىعبرلا بهذ هيلإو «ثينأتلا ()(ءاحد ىنعم هنمضت : ىناثلاو

 نسلا ىف ارابك ةوسن تيأر ىنأ كلذو «هنم بجعتي ارمأ سمأ نم تيأر دقل هللاو :ىنعملا -

 .سمخ نهتدعو حبقلا ىف ناليغلا لثم

 لعافو لعف «تيأر» قيقحت فرح دق .ءفوذحم مسق باوج ىف ةعقاو ماللا «دقل» :بارعإلا

 .فوذحم فوصومل ةفص هلصأو «هب لوعفم «ابجع»
 «اسمأ» رج فرح ؛ذم» هماقم ةفصلا ماقأاو فوصوملا فذح مث ابجع ائيش تيأر دقل :ريدقتلاو

 نم هل عناملاو فرصني ال مسا هنأل «ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو ذمب رورجم

 ةرورضلل هفرص «ازئاجع» ىأرب قلعتم رورجملاو راجلاو سمألا نع لدعلاو ةيملعلا فرصلا
 ةردقم ةرسكب رورجم هيلإ فاضم «ىلاعسلا» زئاجعل ةفص «لثم» ابجع هلوق نم لدب وهو
 .زئاجعل ةفص «اسمخ» لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع

 ال هنال ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب رجو فرصني ال ام بارعإ برعأ ثيح «اسمأ» هلوق :دهاشلا

 .لدعلاو ةيملعلل“ فرصني
 . مظانلا نباو 27/767 ماشه نباو 7/51 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .7/545 هيوبيسو ٠١ 5ص روذشلاو هص ىدنلا رطق ىف ماشه نبا هركذو

 .(ءات) ب ىفو ج ءأ )١(
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 .دربملا هلاق «ءانبلا الإ فرصلا عنم دعب سيلو «للعلا ىلاوت :ثلاثلاو

 . "روهشملا وه لوألاو

 ءرسكلا ىلع هوئبف راضح وحن ءار هرصخآ ام نيب مهرثكأ لصفف ميمت ونب امأو

 ال ام بارعإ نيعونلا برعأ مهضعبو «فرصلا هوعنمف ءار هرخآ سيل ام نيبو

 اولصوت اورسك اذإف «ةلامإلا مهبهذم نأل .ءار هرخآ اميف مهرثكأ قفاو امنإو

 :9هلوق ىف نيتغللا نيب ىشعألا عمج دقو «تعنتمال فرصلا هوعنم ولو اهيلإ

 رابو ٌةرهج تَكلهَف رابو ىَلَع رهد رْمو

 .عمج ريمض واولاو ايضام العف اورابو نوكي نأ لمتحيو

 نع لدعلا هل عناملا نأ ىلإ هيوبيس بهذف ميمت دنع هفرص عنم ىف فلتخاو

 .ةيملعللو هلعاف

 ىلع قفاوو لودعمب سيلو ؛ةيملعلاو ثينأتلا هل عناملا نأ ىلإ دربمللا بهذو

 .تينب اذإ ةلودعم اهنأ

 .رابوو ماذحب تررمو «رابوو ماذح تيأرو ءرابوو ماذح هذه :لوقت )١(
 .طيسبلا نم وهو - سيق نب نوميم ىشعألا وه :هلئاق (1)

 .راهنلاو ليللا اهب ىدوأ اداعو امرإ اورت ملأ :هلبقو
 ةمأ مسا «رابو» اهكلهأو اهب بهذ اهب ىدوأ» ةليبقلا مسا «داعو» ةدلبلا مسا «مرإ» :ةغللا

 .نميلا نكست تناك ةدئاب ةميدق

 قلعتم رورجمو راج «رابو ىلع» لعاف «رهد» ضام لعف رم «ةفطاع واولا «رمو» :بارعإلا
 ةيفرظلا ىلع بوصنم «ةرهج» .ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف كله ةفطاع ءافلا «تكلهف» رمب

 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم تكله لعاف «رابو» تكله هلماع

 ىلع ىناثلا ىف هبرعأو نيرثكألا ةغل ىلع لوالا ىف رسكلا ىلع هانب ثيح «رابو» هلوق :دهاشلا

 واولاو ضام لعف اوكله ىنعمب اورايو :ىأ .ملع ريغ ةيناثلا رابو لعج دنعو ةلقلا ىأر
 .ةليبقلا ةدارإ ىلع تكله ثنأو «تكله» ىلع ةفوطعم ةلمجلاف ةعامجلل

 ١/86٠ ماشه نباو مظانلا نباو .7 /078 ىنومشالا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 .7/154 شيعي نباو ء7 5١/ هيوبيسو ٠١ ١ص روذشلا ىف هركذو
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 ءردقم لدعلاو ققحم ثينأتلا نأل ءرهاظلا وه دربلا بهذم :تلق نإف
 هنأل بكترا امنإ رمع باب ىف لدعلا ريدقت نأل ءاهلدع ريدقت ىلإ ةجاح الف اضيأو
 .انه كلذ نم مزلي الو ءاهدحو ةيملعلا ىلع عنملا بيترت مزل ردقي مل ول

 نأ مالعألا ىلع بلاغلا نأل .؛هيوبيس بهذم رهاظلا :مهضعب لاق :تلق
 ىف مدقت امك ةفص "0(نع) ةلوقنملا ةلعاف نع ةلودعم تلعج اذهلف «ةلوقنم نوكت
 .رمع

 .ةلجترم نوكت دربملا بهذم ىلعو

 :تاهيبنت
 . مهضعب دنع وه امنإو (ميمت دنع) هلوق ىف قلطأ :لوألا

 ام هب كتدارإل اثنؤم ناك امنإ هنأل .هفرص زوجيو «ثنؤم نع ةيملعلل فرصلا عنمي

 . هلاوزب ثينأتلا لاز لدعلا لاز املف «هنع لدع

 ماذحك ثنؤم ملع امإ لودعملاف ؛لودعم ريغو الودعم نوكي لاعف : عبارلا

 © وحن لاح امإو ءدامح وحن ردصم امإو «لازن وحن رمأ امإو ءهمكح مدقتو

 .(نم) أ ىفو ج ءب )١(

 .دبعم هوخأ رسأو ناحرحر موي رف نيح ةرارز نب طيقل بطاخي ةيطع نب فوع :هلئاق (؟)

 .لماكلا نم وهو.- ةغبانلا : ليقو ءرفعج نب صوحألل :ليقو
 .ةبرش قّلحملا نبل نم َترَكَذو :هردصو

 :لاقي - ءابلا حتفب - «دادب» قلحلا لثمب مسو لبإ عيطق - ماللا رسكب - «قلحملا» :ةغللا
 .ضرألا هجو «ديعصلا» ةددبتم : ىأ :دادب ليخلا تءاج

 هيلإ فاضم «قلحملا» تركذب قلعتم رورجمو راج «نبل نم» لعافو لعف ؟تركذو» :بارعإلا

 ىف ةلمجلاو هيف رئتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف «ودعت» أدتبم «ليخلا» لوعفم «ةبرش»
 :لاح «دادي» ودعتب قلعتم رورجمو راج «ديعصلا ىف» أدتبملا ربخخ عفر لحم

 ردصملا نع لودعم هنأل رسكلا ىلع ىنبو لاعف نزو ىلع انهه الاح تعقو «دادب» :دهاشلا
 .ددبلا وهو

 نباو 5-55 ةهيوبيسو 22/060 عمهلا ىف ىطويسلاو 27/0578 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 3 .7 7/05 شيعي

 0 2 قفط



 داَدَب ديعصلا ىف ودعت ليخلاو 00.0.......

 ةمزالم ةفص امإو - ةينملل - قالح وحن مالعألا ىرجم ةيراج ةفص امإو

 «ثنؤم نع ةلودغم رسكلا ىلع ىنبت اهلك عاونأ ةسمخ هذهف «ثابخ اي وحن ءادنلل

 ."'هب ىمس اذإ - قانعك فرصلا عنم امهحجرأ :ناهجو هيفف ركذم اهب ىمس نإف

 60 حابصك لعجيف فرصلا : رخآلاو

 حانجسك امسا نوكي لودعملا ربيغو «ذاشباب نبال افالخ ءانبلا زوجي الو

 هذه نم ءىشب ىمس ولف «باحس وحن اسنجو داوج وحن ةفصو باهذك اردصمو

 .قانعك اثنؤم ناك ام الإ ادحاو الوق فرصنا ركذم

 :هلوقو

 ارثأ هيف فيرعتلا ام لك نم ارك ام َنَفِرصاو .... 4 07 * عمم 0 .-

 دارملاو «ةلعلا ءزج باهذل فرص ركن اذإ فيرعتلا هيف رثأ ام نأ : ىنعي

 نونلاو فلألا وأ بيكرتلاو ةيملعلل عنتما ام :ىهو «ةرخأتملا ةعبسلا عاونألا كلذب

 «قاحلإلا فلأ وأ ءلعفلا نزو وأ ؛ةمجعلا وأ .«فلآلا ريغب ثينأتلا وأ «نيتدئازلا

 .لدعلا وأ
3 

 رمعو ىطرأو دمحأو ميهاربإو ةحلطو نارمعو بركيدعم بر :لوقتف
 .ةيملعلا باهذل فرصتف « مهتيقل

 فصولل وأ «ثينأتلا فلأل منتماام ىهو - ةمدقتملا ةسمخلا عاونألا امأو

 هبشملا عمجلل وأ .لدعلاو فصولل وأ «لعفلا نزوو فصولل وأ « نيتدايزلاو

 . ليعافم وأ لعافم

 'امأ ءاضيأ فرصني مل امهنم ءىشب ىمس ولف «ةركن ىهو فرصتنت ال هذهف

 عنتما ؟ءاوحا ىف لاق نم مهوو «فرصلا عنم ىف ةيفاك اهنالف ثينأتلا فلأ هيف ام

 .ةيملعلاو ثينأتلل

 .فرصلا نم عونم برعم هنأ ديري :قانعك )١(

 .فورصم برعم هنأ ديري حابصك (؟)

 لنففي 7



 فّلخت ةيملعلا نألف ؛لعفأ نزو وأ ءنالعَق ىتدايز عم فصولا هيف ام امأو
 هيف ام امأ ؛ لعفأ نزوو ةيملعلل وأ «نيتدايزلاو ةيملعلل هعنم ريصيف فصولا

 اهنأ هيوبيسس بهذمف دحوُمو داحأ وحن لعفمو لاعفو رخآ كلذو .لدعلاو فصولا ١

 .لدعلاو ةيملعلل فرصلا نم تعنتما اهب ىمس اذإ

 .©"'ميمت ىنب ةغل ىف سمأو رحس الإ «قاب هلدعف هب ىمس لودعم لكو

 .ةيمسلاب لوزي لدعلا نأل :اولاق «هيب ىمسم لودعملا ددعلا فرص

 . هأئعم لاوزل رثأ الو قاب لدعلا نأ ؟ ةيوبيس بهذم حيحصلاو

 .هب ةيمستلا ىلع مالكلا مدقت دقف ؛ليعافم وأ لعافم نزاوملا عمجلا امأو

 وذ امأ ءاضيأ فرصني مل ةيمستلا دعب ةسمخلا عاونألا هذه نم ءىش ركن اذإو

 لدعلا وأ لعفأ نزو وأ نالعف ىتدايز عم فصولا وذ امأو .فلأللف ثينأتلا فلأ

 فرصلا تعنمف ةيمستلا لبق اهلاح تهباش تركن امل اهنالف ؛لاعف وأ لعمم ىلإ
 باي ىف شفخألا فلاخو « هيوبسيس بهذم اذه «للعلا هذه عم فصولا هبشل

 . '"هفرصف ناركس

 :بهاذم ةعبرأ هيفف رمحأ باب امأو

 . حيحصلا وهو .فرصلا عنم :لوألا

 قفاو مث ءهيلوق دحأ ىف شفخألاو دربملا بهذم وهو .ءفرصلا :ىناثلاو

 .هيلوق رخآ اهنال ىلوأ هتقفاوم ركذو

 . ىرابنألا نباو ءارفلا بهذم وهو .فرصنا هوحن وأ دوسأ

 ةيمستلاب هلدع نإف «تالودعملا نم امهريغ فالخب .نافرصيف ةيمستلاب لوزي امهلدع نإف )١(

 .ىنومشأ ه .هريغ وأ ناك اددع ةيملعلاو لدعلل هفرص عنم بجيف «قاب

 .هريكنت لصق دنع :ىأ (9)
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 دقو «هفرص ةيمستلا دعب رمحأ فرص نمف لاعُف وأ لعفُم ىلإ لودعملا امأو

 : هيبنت

 وأ ةرهاظ نمب الإ ةفص لمعتسي مل اذإ فصولا هبش هيف قبي مل هنأل ءاقافتا

 .ةردقم

 فاالخ طقسو ءادحاو الوق فرصلا عنتما ركن مث «نم» عم هب ىمس نإف

 .برعلا مالك نع تجرخ هلصأ ظحلت مل نإ كنال ؛ شفحخأللا

 :لاق هنإف «هيف فاللنلا ءارجإ ىضتقي اهحرشو ةيفاكلا ىف همالكو :تلق

 ةمممثمثلم نم هتنراق نإ حجر هعنم ليضفتلا وذو

 ا سام ىو 1 عيش ع هك

 ىفتقي راوج جهن هبارعإ ىق صون وكي امو

 ىرجم رجلاو عفرلا ىف ىرجأ اصوقنم ناك اذإ «لعافمل نزاوملا عمجلا نأ مدقت

 قبس دقو «كلذ ىف فالخ الو .حيحصلا نم هريظن ىرجم بصنلا ىفو راس

 .فالخلا هيف ىكح نم طيلغت

 ناك نإف «فورصم ريغ حيحصلا نم رم هريظن ىذلا صوقنملا عمجلا ريغ امأو

 ريغصت «ميعأ) وحن .فالخ الب ركذ اميف هوحنو راوج ىرجم ىرج ملع ريغ

 عفرلا ىف هنيونتو «ىَميَعأ تيأرو .ميعأب تررمو .ميعأ اذه» : :لوقتف . ىمعأ

 هيفف تيبلاب هيلإ راشملا وهو املع ناك نإو «قبس امك ضروعلا نيونت رجلاو

 .فالخ

 . ىليعي تيأرو ليعيب تررمو ليعي اذه «ىّلعي ريغصت (ليعي»
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 :©0هلوقب اوجتحاو . . ةرهاظ ةحتفب هرجو هئيونت كرت

 5 7 5 5 5 5 2 2 ايليعي نمو ىثم تّيجنع دق

 مهريغ دنع وهف ؛ايليعي» هلوق امأو ءراوج ريظن هنأل .لوألا حيحصلاو
 ْ .ةرورضلل

 © ىلا و ماددعا 4|. ل 2. 007 م .:

 :2؟9هلوق هنمو «هزاوج ىلع قفتمف ةرورضلل عنملا قحتسي ام فرص امأ

 .زجرلا نم وهو - قدزرفلل دلاخ خيشلا هبسن :هلئاق )١(
 اًيلولقم اًقلخخ ىنتأر ام :هزجعو
 ءايلولقم» ةئيهلا ثر دارملاو «ءايلاب اقيتع «اقلخ» - لجرل ملع - ىلعي رغصم ءايليعي» :ةغللا

 .ةقلخلا ميمد دارملاو ءاشمكتم ايفاجتم

 . ةقلخلا ميمد ةئيهلا ثر ىنتأر نيح :ىلعي نمو ىنم ةأرملا هذه تبجع : ىنعم ا

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تبجع» قيقحت فرح «دق» :بارعإلا

 فرصلا نم عونمم نمب رورجم ؛ايليعي» رج فرح «نم» لعفلاب قلعتم رورجمو راج «ىنم»
 ضام لعف «ىنتأر» نيح ىنعمب نامز فرظ «ال» قالطإلل فلألاو :«لعفلا نزوو ةيملعلل

 ىنتأرل ناث لوعفم «اقلخ» لوأ لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو ريمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو

 .فطاعلا فذحب هيلع فوطعم وأ ءاقلخ هلوقل تعن «ايلولقم»

 .صوقنم وهو فرصلا نم عونمم لعفلل نزاوم رغصم ملع هنإف «ايليعي» هلوق :دهاشلا
 .نوني ملو هؤاي تحتفو « حيحصلا ةلماعم لموع دقو

 . مظانلا نباو 2" /701/ ماشه نباو «” 55١/ ىنومشالا :ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . 7/6089 هيوبيس هركذو
 .فيفخلا نم وهو - ىفقثلا تلصلا ىبأ نب ةيمأ وه :هلئاق (7)

 همساو ةقانلا رقع ىذلا دارأ «رميحأ» مالسلا هيلع حلاص ةقان ىلإ عجري ريمضلا ءاهاتأ :ةغللا

 فيسلا - داضلا نوكسو نيعلا حتفب - «بضع» بهصأ قرزأ رمحأ ناكو فلاس نب رادق

 عطاقلا

 هيبشتلل فاكلا «ىخأك» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «رميحأ» لوعفمو لعف «اهاتأ» : بارعإلا

 لثمك :ىأ ءمهسلا ىخأك بضعب اهاتأ :ريدقتلا :ليقو بضعب مهسلا لثم اهاتأ :ريدقتلاو

 رورجمو راج «بضعب» رجلا ىناثلا ىلعو بصنلا فاكلا لحم لوألا ىلعف .مهسلا

 تعقو ةلمج «اريقع ىنوك» هيف رتتسم ريمض لعافلاو ضام لعف «لاقف» اهاتأب قلعتم

 ركذملا هيف ىوتسي ناك ربخ اريقع - ةقانلل باطخلاو - ناك مسا ءايلا .لوقلا لوقم

 5 5 . ثنؤملاو
 3 ليفت



 اريقع ىنوك :لاقف بضع مهسلا ىخاك ٌرِمْيحأ اهاتأو

 :نيعون ىف فلتخا دقو ءريثك وهو

 «ةرورضلل هفرص مهضعب عنمف .ةروصقملا ثينأتلا فلأ هيف ام :امهدحأ

 . صقني ام ردقب ديزي ذإ «هيف ةدئاف ال هنإ :لاقو

 : '"”ىرملا حابر نب .ملسملا لوقب درو

 عفنت اًيندو ىترخآل امرج ”لعاجف تكلم ام سقم ىنإ

 . «ايند» نيونتب ىبارعألا نبا هدشنأ

 جاتحيف هدعب نكاسب ىقتلت دق فلألا نإ لوقلا اذه در ىف مهضعب لاقو

 .رسكي مث نونيف نزولا ةماقإل لوالا رسك ىلإ رعاشلا

 ليصفت وهو «نوني مل هنيونت ىلإ جتحي مل اذإ هنأ اذه ىضتقمو :تلق

 . نسح

 هنيونت فذح نأل :اولاق «ةرورضلل هفرص نويفوكلا عنم «نم لعفأ» : ىناثلاو
 هل عناملا نال ءهراوج نييرصبلا بهذمو ءاهنيبو نيب عمجي الف «نم» لجأل وه امنإ
 .نرولا لاوزل «هنم رشو هنم ريخ» فرص ليلدب «نم» ال رمحأك فصولاو نزولا

 .ةرورضلا لجأل كلذو « عنملا قحتسي دسي هنأ عم هلون ثيح «رميحأ» هلوق :دهاشلا -

 ./6 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 )١( لماكلا نم وهو - ىرملا حابر نب ملسملا :هلئاق .

 ام» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم نإ ربخش «مسقم» اهمسا ءايلاو بصنو ديكوت فرح «ىنإ» :بارعإلا
 ام :هريدقت فوذحم دئاعلاو ام ةلص ةلمجلاو لعافو لعف تكلمو ةلوصوم ام «تكلم
 لمجملا ىلع لصفملل ةفطاع ءافلا «لعاجف» هيلإ فاضم تكلم امو فاضم مسقمو «هتكلم
 بوصنم «ارجأ» لعاج هئمف :هريدقت فوذحم هربخو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم «لعاج»

 فطع ءايندو» ىترخآل انئاك ارجأأ :هريدقت فوذحمب قلعتم رورجمو راج «ىترخآل» لعاجب
 رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف .«عفنت» ايند لعاج هنمو :هريدقت فذح هيفو ءارجأ ىلع
 .ايندل ةفص ةلمحلاو هيف

 .رعاشلا هنون ثيح ؛«ايند» هلوق :دهاشلا

 .7/0147 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 نبا أرقو 274 اريعسو ًالالْغَأَو لسالس 8 :ىلاعت هلوق بسانتلل هفرص لاثمو

 .©")هارسنو اقوعيو اًئوُعَي الو# نارهم

 نأ موق معزو ءارايتخا داحآلا ىف هل ريظن ال ىذلا عمجلا فرص موق زاجأو

 مهنأل ءءارعشلا ةغل هذه نأكو :شفخألا لاق «ةغل اقلطم فرصني ال ام فرص

 .مالكلا ىف كلذ ىلع مهتتسلا "”ترجف» رعشلا ىف هيلإ اورطضا

 :فالخ هزاوج ىفف «ةرورضلل فرصلل قحتسملا فرص عنم نم امأو

 .هزاوج ىسرافلاو شفخألاو نييفوكلا رثكأو «هعنم نييرصبلا رثكأ بهذم

 :©هنمف هعامس توبثل «حيحصلا وهو «فنصملا هراتخاو

 عمجُم ىف سادرم ناقوفي 20 سباح الو نصح ناك امو

 . '*رخأآ تايبأو ْ

 نيتلعلا ىدحإ دوجول هعنم زاجأف ةيملعلا هيف ام نيب نيرخأتملا ضعب لصفو
 .ملعلا ىف الإ عمسي مل كلذ نأ هديؤيو «هفرصف كلذك سيل ام نيبو

 .ارايتخا فرصنملا فرص عنم ىيحي نب دمحأ مهنم موق زاجأو

 .ىئاسكلاو عفان - ناسنإلا ةروس نم 4 ةيآلا نم )١(
 .حون ةروس نم 7 ةيآلا نم (7)

 .(ىرجف) أ ىفو ج ءب (6)
 .براقتملا نم وهو - ىباحصلا سادرم نب سابعلا وه :هلئاق (5)

 . عرقألا دلاو «سباح» ةنييع دلاو «نصح» :ةغللا

 الو» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ناك مسا «نصح» صقان ضام لعف «ناك» ةيفان «ام) :بارعإلا

 نينثالا فلأو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف «ناقوفي» ناك مسا ىلع فطع «سباح

 رورجمو راج «عمجم ىفل هب لوعفم «سادرم» ناك ربخ بصن لحم ىف ةلمجلاو «لعاف
 . ناقوفيب قلعتم

 .ةرورضلل فورصم مسا وهو فرصلا نم هعنم ثيح «سادرم» هلوق :دهاشلا

 .175١ص ىطويسلاو «مظانلا نباو «7/467 ىنومشاألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . ١/58 شيعي نباو ١/77« عمهلا ىف هركذو

 :هلوق اهنم (6)

 ؟دنه نعو ىليل لآ نع هبلق احص اندعَب رسود لاب ام :ةلئاقو
 ٌرودَغ سوفنلا ةلئاغ بيبشب 2 ْتوَه ذإ بئاتكلاب قزارألا بلط  :هلوقو

 ففي 2 ١



 لعفلا بارعإ

 وعم ص د م رع دوسو

 درجي اذإ اعراضم عفرا

 مل امنإو «ثانإلا نون الو ديكوتلا نون "”(هرشابت) مل ىذلا عراضملا ىنعي .

 .بارعإلا باب ىف كلذ ميدقتب ءافتكا هذيقي

 بصان هيلع لخدي مل اذإ "”برغملا) عراضملا عفر بجي هنأ همالك نم مهفو

 :لاوقأ هيفو «هعفار ىلع انه صني ملو ((لكعست تنأ» وحن مزاج الو

 يد. دل م ل

 دعستك مزاجو بصان نم
 مث ل - -

 .نييرصبلا لوق وهو مسالا عقوم هعوقو هعفار نأ :لوألا

 نييفوكلا ©20(قاذح لوق) وهو مزاجلاو بصانلا نم هدرجت هعفار نأ : ىناثلاو

 1 .ءارفلا مهنم

 .بلعث لوق وهو «ةعراضملا سفن هعفار نأ :ثلاثلاو

 . ىئاسكلا ىلإ بسنو ةعراضملا فورح هعفار نأ : عبارلاو

 هنإف نييرصبلا بهذم فالخب «ضقنلا نم هتمالسل «ىناثلا فنصملا راتخاو
 . '9«لعفت اله) وحب 5-7

 ال انأب حراشلا باجأو ءالماع نوكي الف مدع ىرعتلا نأآب ءارفلا بهذم درو

 ىلع عراضملا لامعتسا نع ةرابع هنأل 2( ىمدع مزاجلاو بصانلا نم درجتلا نأ ملسن

 ىلع هب ءىجمملاو ءىشلا لامعتساو « هرييسغت ىضتقي ظفل نع اصلخم هلاوحأ لوأ

 : ىهتنا «ءىمدعب سيل ام ةفص

 . :لاقف امهنيبي ذخأ مزاحجلاو بصانلا نم هديرجتب طورشم هعفر نأ ركذ الو

 نأب اذك ىكو هّبصنا نليو

 1 . (رشابي) ب ىفو حج أ قفز

 .(ىرعملا) ب ىفو َج 2(

 .(بهذم) ب ىفو ج ل (65

 .لعفلاب ةصتخم ضيضحتلا ةادأ نأل()

١4 4 



 تيبلا اذه ىف ةروكذملا ةثالثلا ىهو «ةعبرأ عراضملا بصنت ىتلا تاودألا

 .ىتأتسو نذإو

 ديكأتل «نل» نإ هريغ ىف لاقو ءهجذوغأ ىف كلذ ركذ «ىرشخمزلل افالح «ادبؤم

 . لبقتسملا ىفن نم «ال» هيطعت ام

 ىفنلا نوكي دق لب ءاهيلع ليلد ال ىوعد هيلإ بهذ امو :روفصع نبا لاق

 نوكي ال نلب ىفنلاو ءمسقلل اباوج نوكي دق الب ىفنلا نأل «نلب ىفنلا نم دكآ الب

 .دكآ هيلع مسقأ اذإ لعفلا ىفنو «هل اباوج

 :تاهيبنت
 ىئاسكلاو ليلخلا بهذو ةطيسب «نل» نأ روهمجاو هيوبيس بهذم :لوألا

 ءاقتلال فلألا تفذح مث ءافيفخت نأ ةزمه تفذح ؛نأ ال» اهلصأو ةبكرم اهنأ ىلإ

 ريغصلا شفخألا عنمو .هلبق نكي مل ام بيكرتلا دعب ثدحي دق هنأب بيجأو

 . فيعض وهو انون اهفلأ تلدبأ «الد ىه «نل» نأ ىلإ ءارفلا بهذو

 اهدعب لعفلا نوكي نأ روجي هنأ ىلإ جارسلا نبا مهنم موق بهذ :ىناثلا

 اريهظ نوكأ نلف » ىلاعت هلوق هنم اولعجو «روفصع نبا هراتخاو .عءاعد

 . "”4نيمرجملل

 . ةصاخ (ال» الإ ءاعدلا ىف ىفنلا فورح نم لمعتسي مل هنأ حيحصلاو

 لعف وأ مسا اهيليف فيك نم اففخم امسا نوكي كرتشم ظفلف «ىك» امأو

 . ”هلوقك « عوفرم عراضم وأ ضام

 .صصقلا ةروس نم /١ ةيآلا نم )١(

 5 .طيسبلا نم وهو - لئاقل بسني مل :هلئاق )١(
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 ٌمرطضت ءاجيهلا ىظَلو مُكالتق >> ترث امو مس ىلإ َنوُحَتجَت ىَكإ
 ىف لوألا نيعتيف ايردصم افرحو «ماللا ىنعمب ليلعتلل اراج افرح نوكتو

 ش :عضاوم ةثالث

 .")«هميك» مهلوقك ةيماهفتسإلا «ام) ىلع لخدت نأ :اهدحأ

 :؟9هلوقك ةيردصملا امد ىلع لخدت نأ :ىناثلاو
 0 ساس ىس

 ١ عفنيو رضي اَمْيك 0

 ةغيص «ترُت ام نسحأ حتفلاو - نيسلا رسكب - ةملس» لام اذإ حنج نم «نوحنجت» : :ةغللا -
 برحلا «ءاجيهلا» رانلا «ىظل» هلتاق تلتق ىأ .ةرؤثو ارأث لتقلابو ليتقلا ترأث نم لوهجم

 بهتلت «مرطضت» رصقتو دمت -
 لعاف واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف «نوحنهت» ماهفتسالل فيك : :ىأ «ىك» :بارعإلا

 لوهجملل ىنبملا ةغيص (ترئُت) ةيفان ام «ترثث ام» لعفلاب قلعتم رورجمو راج «ملس ىلإ»

 «ءاجيهلا» أدتبم ىظلو ةيلاح واولا «ىظلو» هيلإ فاضم مكو عوفرم لعاف بئان «مكالتق» -
 ىف ةلمجلاو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعسف «مرطضت» هيلإ فاضم
 .الاح تعقو ةلمجلاو ءأدتبملا ربخ عفر لحم

 . فيك ىنعمب هنإف «ىك» هلوق :دهاشلا

 . مظانلا نباو ." /5154 ىنومشالا : ةيغلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .همل ىنعمب )١(

 .ليوطلا نم وهو - عميطخلا نب سيق : :ليقو .«ةغبانلا وه :هلئاق )١(

 ةلممتل ىتفلا ىجري امئإف رضف عفنت مل تنأ اذإ : همامتو

 ررضلا قحتسي نم رضف نوعلاو عفنلا قحتسي نم عفنت نأ كرودقم ىف نكي مل اذإ : : ىنعملا
 .نيلمعلا نيذه ريغ ةايحلا ىف هنم دصقي ال ناسنإلا نإف ءءاذيإلاو

 وهو فوذحم لعفل لعاف «تنأ» بصن لحم ىف طرشلا ىنعم نمضتم فرظ ءاذإ» :بارعإلا
 ةلمحجلاو هريمض لعافلاو ملب موزجم عحراضم لعف ءعفنت مل .روكذملا هرسفي طرشلا لعف

 رصح ةادأ امنإو ليلعتلل ءافلا «امنإف» رمأ لعف رضو اذإ باوج ىف ةعقاو ءافلا «رضف» ةرسفم
 ماللا ةلزنمب ةيليلعت ةراج «اميك» لعاف بئان «ىتفلا» لوهجملل ىنبص عراضم لعف ؟ىجري»

 .ىكب رورجم ردصم ليوأت ىف اهدعب امو ىهو ءةيردصم امو
 .2«ىك»١ ىلع ةيردصملا «ام» تلخد ثيح «اميك» هلوق :دهاشلا

 7/7140 رجلا فورح ىف ماشه نباو .7/019 ىنومشأالا ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم
 .بدألا ةنازخ ىف 707 دهاشلاو .؟ /5 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو ءمظانلا نباو

 ليفرتب



 :©0هلوقك «اهذدعب ماللا عقت نأ :ثكلاثلاو

 اهؤوض رصِبِبل ىك ىران تدقوأف

 اهنوك زوجي الو ءاهدعب ةرمضم نأو اهل ديكأت ماللاو رج فرح انه ىهف
 ملو ماللا دعب تعقو اذإ ىناثلا نيعتيو «ردان بيكرتلا اذهو «ماللا لصفل ةيردصم

 .«أرقأ ىكل تئج» وحن اهدعب نأ عقت

 اهدعب عقو نإف ءاهيلع رجلا فرح لوخدل ءرج فرح نوكت نأ زوجي الو
 :"9هلوقك «ةرورضلا ىف الإ كلذ نوكي الو «نأ»

 .ليوطلا نم وهو - ىئاطلا ىدع نب متاح وه :هلئاق )١(

 .هلخاد تيبلا ىف وهو ىبلك تجرخأو :هزجعو

 ءايلاو هب لوعفم «ىران» «لعاف ءاتلاو ضام لعف تدقوأ «ةفطاع ءافلا «تدقوأف» : بارعإلا

 ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف رصبيو ليلعتلل ماللا «رصبيل» ليلعتلل «ىك» هيلإ فاضم

 «تجرخأو» هيلإ فاضم ءاهلاو لعاف بئان «اهؤوض» لوهجملل ىنبم وهو «ليلعتلا مال دعب

 هيلإ فاضم ءايلاو هب لوعفم «ىبلك» لعافو لعف تجرخأو تدقوأف ىلع فطع واولا

 أدتبملا ربخ «هلخاد» هلخادب قلعتم رورجمو راج «تيبلا ىف» أدتبم وهو ةيلاح واولا «وهو»
 .ةيلاح ةلمجلاو عوف رم

 روهظل «ماللا ىنعمب ليلعتلل اراج افرح نوكت نأ نيعتت انه ىك نإف «رصبيل ىك» هلوق :دهاشلا

 .ردان بيكرتلا اذهو - ديكأتلل امهنيب عمج امنإو ءاهدعب ماللا

 .7/6005 ٠ ةيفلألا هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .ليوطلا نم وهو - هلئاق ىلع رثعأ مل :هلئاق (؟)
 عقلب ءاديبب انش اهكرتتف : همامتو

 «ءاديب» ىلابلا قلخلا ةبرقلا - نونلا ديدشتو نيشلا حتفب - «انش» ةعرسب بهذت «ريطت» :ةغللا

 .ءىش لك نم ةيلاخ رفق - فاقلا حتفو ماللا نوكسو ءابلا حتفب - «عقلب» ةزافملا

 ةعرسب ىتبرق ذخأت نأ تبغر :لوقيف ءارهام اقراس وأ احراج ارئاط رصاشلا بطاخي :ىنعملا

 .ناسنإ اهيلإ لصي ال ءارحصب ةقزمم ةعطق اهكرتتو
. 

 ةدكؤم ةيليلعت ةراج امإ ىكو ليلعتو رج فرح ماللا «اميكل» لعافو لعف «تدرأ» : بارعإلا

 منو ىردصم فرح «نأ» ةدئاز امو ةراج ماللاو نأب ةدكؤم ةيردصم وأ ةبصان نأو مالل

 «ىتبرقب» هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لغف «ريطت»

 لعافلاو عراضم لعف كرتتو ريطت ىلع ةفطاع ءافلا «اهكرتتف» ريطتب قلعتم رورجمو راج
 «ءاديبب» ليوأتلا ىلع لاح وأ كرتتل ناث لوعفم «انش» لوأ لوعفم ءاهلاو هيف رتتسم ريمض

 - .ءاديبل ةفص «عقلب» كرتتب قلعتم رورجمو راج

 0 لق



 م0 ع ع ىتيرقب ريطت نأ اميَكل تدرأ

 .نأب ةدكؤم ةيردصم نوكت نأ لمتحيو ءمالل ةدكؤم رج فرح اهنوك حجرت

 :هجوأل ةراج اهنوك حجرتي امنإو

 ىه ىك تناكل ىكل ةدكؤم تلعج ولف «بابلا مأ «نأ» نأ :اهدحأ

 ش . ”ةبصانلا

 .هريغل ادكؤم لعجي ال هباب ىف الصأ ناك ام نأ : ىناثلاو

 ىف نارمألا روجيو «ةلماعلا نوكت نأ حجرتف لعفلا تّيلو «نأ» نأ :ثلاثلاو
 تلعج نإو ءاهدعب ةردقم «نأ» تناك ةراج تلعج نإف «لعفت ىك تثجا# وحن

 .اهلبق ةردقم ماللا تناك ةبصان

 :تاهيبنت

 هيوبيس بهذم وه ةيردصمو رج فرح نوكت «ىك» نأ نم هتركذ ام :لوألا

 هميك اولوأتو ءامئاد لعفلل ةبصان '”هنأ ىلإ نويفوكلا بهذو «نييرصبلا روهمجو
 .اذام لعفت «ىك١» ريدقت ىلع

 مال ىنعمب ىهف ءمسالا ىلع تلخدو رج فرح «ىك» تناك اذإ :ىناثلا
 نم صخأ ىهف ء.طقف ةيئاغلا ةلعلا ىلع تلد لعفلا ىلع تلخد اذإو «ليلعتلا

 .ماللا

 . «ملعتأ

 نأو ءاهل ةدكؤم نأو ةيردصم ىك نوكت نأ روجي ثيح «ريطت نأ اميكل» هلوق :دهاشلا -

 ماللا دوجو الولو ةيردصم 'ىك نوكت نأ بجول «نآ» الّولو «مالل ةدكؤم ةيليلعت نوكت

 .ةيليلعت نوكت نأ بجول

 . ةنازخلا ىف 570 دهاشلاو ءال/9١ شيعي نباو 1

 . لصالا ىلع رفلا ميدقت مزليف )غ0(

 جا ءب(؟)

 فنه |ظ 4



 . كلذ عنم روهمجلا بهذمو
 وحن ىئاسكلل افالخ ءاهلمع لطبي مل لعفلاو ؛ىك» نيب لصف اذإ :عبارلا

 نأ حيحصلاو :ليق .بصنلاب ال عفرلاب هزيجي ىئاسكلاو «بغرأ كيف ىك تئج»

 .رايتخالا ىف زوجي ال لعفلا نيبو اهنيب لصفلا

 :'"'هلوق ىف امك لصأ نأ ىسرافلا معز :سماخلا
 رظنت ثيح ىّوُهلا نأ اوُبسَحَي امك هنسبحاف انتثج امِإ كُفَرَطو

 هيبشتلا فاك اهنأ ىلإ فنصملا بهذو ءاهب بصنو ءايلا تفذحف «اميك» ىأ
 .ليلق كلذو «تبصنف ليلعتلا ىنعم اهلخدو امب تفك

 :9هلوق ىف اعوفرم اهدعب لعفلا ءاج دقو

 .ليوطلا نم وهو - ىرماعلا ديبل :ليقو ءرمعم نب ليمج وه :هلئاق )١(

 . كنيعو ىنعملاو نيعلا فرطلا - ءاطلا حتفب - «كفرط» :ةغللا
 ةدئاز امو طرشلل نإو ام ْنِإ هلصأ ءامإت هيلإ فاضم فاكلاو أدتبم فرط «كفرط» :بارعإلا

 طرشلا باوج ىف ةعقاو ءاقلا «هنفرصاف» طرشلا لعف وهو لوعفمو لعافو لعف انتتجو

 «نأ»و - ةيربخلا ىلع عفرلا عضوم ىف اهلك ةلمجلاو فرطلا ىلإ عجري بوصنملا ريمضلاو

 دسم دس اهربخو اهمسا عم نأو .نأ ربخ «رظنت ثيح» نأ مسا «ىوهلا» - ةزمهلا حتفب

 .بسحيل نيلوعفملا

 نويفوكلا هب لدتساو «اميك١ ىنعمب اهسفنب بصنت «امك» نإ ثيح «اوبسحي امك) هلوق :دهاشلا

 وهو نويرصبلا هيلإ بهذ ام ا اوبسحي نم نونلا طوقس بصنلا ةمالعو «ءدربملاو

 نونلا نوكت نأ لمتحيو «برعلا مالك ىف رثكل اميك لثم ةبصان تناك ول هنأل «عنملا

 .ةرورضلل ءايلا تفذحف اميك لصألا نوكي وأ «ةرورضلل تفذح
 . 7/56 عمهلا ىف ىطويسلاو «7 7/7514 فاصنإلاو «" 56٠/ ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .زجرلا نم وهو - جاجعلا نب ةبؤر وه :هلئاق (؟)
 .متشت ال متشت مل نإ كلعلو متشت ال متشت مل اذإو تمتش تمتش نإ كنأ : ىنعملا

 لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرحو الب موزجم عراضم لعف «متشت» ةيهان 2ل» :بارعإلا

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «متشت» ةفاك ام ءامك» هب لوعفم ؟سانلا» هيف رتتسم ريمض
 .هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةرهاظلا

 نويفوكلا لاقف .«بصني ملو «امك» هلوق دعب لعفلا عفر ثيح «متشت ال امك» هلوق :دهاشلا

 «امك١.نأل ءلصأ ىلع اذه نويرصبلا لاقو ءبصتت ل كلذلف ءاميك ىنعمب نكت مل اهنأل

 .بصاونلا نم تسيل
 . 7/5140 فاصنإلاو 2١/5094 هيوبيس هركذو ا“ 00١/ ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 سدس ا

 0 متشت ال امك سائلا متّشَ ال

 ىف اهلوخد ىتلا ىه :ةدئازلاف .هةيردصمو ةرسفمو ةدئاز نوكت نأ امإو

 مسقلا نيبو "74 ريشبلا ءاج نأ اًمَلَف© وحن 413 دعب اهتدايز درطيف اهجورخك مالكلا
 .ولو

 ارح تنك ول نأ هللاو امأ : ©

 تذشو .هيلع تلخد امو «ول» باوجملاو ةطبار هذه نأ روفصع نبال عقوو

 :"9هلوق ىف رجلا فاك دعب اهتدايز

 .فسوي ةروس نم 9" ةيآلا نم )١(

 .رفاولا نم وهو - دحأ ىلإ هزعي ملو هيوبيس هدشنأو «هلئاق ىلع رثعأ مل : هلئاق ()

 - '.قيتعلا الو تنأ رحلاب امو :هزجعو

 مسقلا لبق رثكيو الأ ةلزنمب حاتفتسا فرح .- ميملا فيفختو ة ةزمهلا حتفب - «امأ» :بارعإلا

 «ارح» اهمساو ناك «تنك» ةيطرش «ول» ةدئاز وأ ةطبار «نأ» هب مسقمو مسق فرح «هللاو»

 .كتمواقل :هريدقت فوذحم طرشلا باوجو طرشلا لعف ةلممجلاو ناك ربخ

 .هيلع مسقملا ةلمجب مسقلا ةلمج طبري افرح لعج هيف نأ نإفف «تنك ول نأ» هلوق :دهاشلا
 .ولو مسقلا نيب - ةدئاز اهنأ هيؤييس هيلإ بهذ ئذلاو

 .؟/8١ عمهلا ىف ىطويسلا اضيأ هركذ :هعضاوم
 .ليوطلا نم وهو - ىركشيلا - داصلا حتفب - ميرص نب ثعابل وه : هلئاق (؟)

 ملسلا قراو ىلإ وطعت .. .. مسقم هجوب انيفاوت امويو : همامتو

 «وطعت» هجولا ىلاعأ ىف عومدلا ىراجم ىهو تامسقتلا نم هلصأو نسحم «مسقم) : ةغللا

 - قاروأ هلعفو - قروملا «قراو» ةيعترم رجشلا فارطأ لوانتت ىتلا :ةيطاعلا :ملعأالا لاق
 . هنيعب رجش «ملسلا) - ردان وهو

 .ةبصخم ةيبظب اههبشف هجولا ةنسح ةأرما فصو :ملعألا لاق : ىنعملا
 ىلإ دئاع رتتسم ريمض هلعاف عراضم لعف «انيفاوت» هدعب لعفلاب قلعتم فرظ «اموي» : بارعإلا

 ةياور ىلع «نأك» هجول ةفص «مسقم» ىفاوتب قلعتم «هجوب» لوعفم :انو ةفوصوملا ةأرملا
 عراضسم لعف «وطعت» فاكلاب رورجم ؛ةيبظ» ةدئاز نأو رجو هيبشت فرح فاكلا - رجلا

 «ملسلا» وطعتب قلعتم رورجمو راج «قراو ىلإ» ةيبظلا ىلإ دئاع رتتسم ريمض ةلعافو
 ةفص عفر لحم ىف وطعت ةلمجو فقولا لجأل .نكس امنإو ءةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم
 . ةيبظل

 .اهرورجمو فاكلا نيب ةدئار نأ تعقو ثيح «ةيبظ نأك» هلوق :دهاشلا

 .نإ باي ىف اهعجار :هعضاوم

 قفلت 'ظ و



 | .رجلا ةياور ىف

 ديكوتلا عم رجني هنأ نيبولشلاو ىرشخمزلا معزو «ديكوتلا اهتدايز ةدئافو

 ةيببسلا ىلع هبنتف اهيلي ىذلا لعفلا بقعب نوكي باوسلا نأ وهو رخآ ىنعم
 .همعازل افالخ لصألا ىف ةلقثم تسيلو .لاصتالاو

 دعب عقت نأ :اهتمالعو .ىأ اهعضوم ىف نسحي ىتلا ىهو :ةرسفملاو

 . 274 اًننيعأب كلفلا عنصا نأ هيّلإ انيحَوأَف 9 وحن هفورح نود لوقلا ىنعم اهيف

 كيلإ ىتراشإ» وحن ةيردصملا اهنأب اهيلع مكح ةلمج ريغ اهلبق ىذلا ناك ولف
 . مهضعبل افالخ لوقلا حيرص دعب ةرسفملا عقت الو «ربصا نأ

 ةبصانلا مهدنع ىهو «نأ» ىناعم نم سيل ريسفتلا نأ نييفوكلا بهذمو

 «نأ» نم ةففخم ىلإ مسقنتو ءردصمب اهتلص عم لوؤت ىتلا ىه ةيردصملاو لعفلل

 وحن ةففخملا نوكت نأ بجو ملع لعف اهيف لماعلا ناك نإف عراضملل ةبصانو

 .اهباب ىف اهركذ مدقتو 24 نوكيس نأ ملع»

 بصتنلاو عفرلا اهدعب لعفلا يف زاجو «نارمألا اهيف زاج نظ لعف ناك نإو

 :ىلاعت هلوق ىف هيلع عمجأ كلذلو ءرثكألا وه بصنلا نأ الإ نيرابتعالاب

 . 94 ةنتف نوكت الأ اوبسحو )> نيهجولاب ئرقو "”4 اوكري نأ سائلا بسحأ )

 وحن لعفلل ةبصانلا نوكت نأ بجو نظلاو ملعلا ريغ اهيف لماعلا ناك نإو

 :هلوقب راشأ ميسقتلا اذه ىلإو «لعفت نأ ديرأ»

 00 40 1 000000 لاول هان - - 5 2# لل ب

 درطم وهف نأ نم اهفيفخت دقتعاو ححص عفرلاو اهب بصناف

 .اهدعب لعفلا تعفر اذإ «نأ» نم اهفيفخت دقتعاف :ىأ

 .نونمؤملا ةروس نم ا/ ةيآلا نم )١(
 .لمزملا ةروس نم ٠١ ةيآلا نم (؟)
 .توبكنعلا ةروس نم ٠ ةيآلا نم (*)
 .ةدئاملا ةروس نم ا/١ ةيآلا نم (5)
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 :تاهيبنت
 هيوبيس زاجأ كلذلو 2« هذعب ةبصانلا عوقو زاج هريغب ملعلا لوأ اذإ :لوألا

 «ةراشإلا جرخم جرحخ مالك هنال :لاق - بصنلاب - «موقت نأ الإ تملع ام»

 .«موقت نأ كيلع ريشأ» كلوق ىرجم ىرجف
 .الصأ ملعلا ظفل دعب ىتأت ال ةبصانلا نأ :سابعلا ىبأ نعو

 نقيتل ملعلا دعب اهارجم فوخلا دعب اهءارجإ شفخألاو هيوبيس زاجأ :ىناثلا

 كلذ عنمو - عفرلاب - «موقت نأ تيشحخ» وأ «لعفت ال نأ تفحخ» وحن فوخملا

 .دربملا

 . عنملا روهمجلا بهذمو

 ادّلجأ نأ اصعْلاِب ىئازج َناَك اددعمت اَذِإ ىتح هتيبر

 لماع ريدقت ناكمإ وأ «هرودنل هب دهشتسا اميف ةجح الو : ليهستلا ىف لاق

 .رمضم

 .زجرلا نم وهو - هلئاق ىلع رثعأ مل :هلئاق )١(
 .بشو ظلغ ؛«ددعمت» :ةغللا

 .اصعلاب دلجأ نأ ىئازج ناكو بشو ظلغ اذإ ىتح ىنبا تيبر : ىنعملا

 لعف «اددغمت» ةيطرش ةيفرظ «اذإ» ءادتبا فرح «ىتح» لوعفمو لعافو لعف «هتيبر» :بارعإلا

 وأ اهطرشب ةبوصنم اذإو قالطإلل فلألاو رثتسم ريمض لعافلاو طرشلا عضوم ىف ضام
 "ىف ىئازج ناكو ءهيلإ فاضم ءايلاو ناك مسا «ىئازج» صقان ضام لعف «ناك» اهباوج

 .قالطإلل فلألاو ناك ربخ بصن لحم ىف ادلجأ نأ ةلمجو باوجلا عضوم
 نأ لومعم دلجأو .دلجأب قلعتي «ءاصعلاب» هلوق نإف «ادلجأ نأ اصعلاب» هلوق :دهاشلا

 لوؤت وأ .هيلع ساقي ال ردان هنأب بيجأو ءنأ لومعم لومعم «اصعلاب» هلوقو ءاهتلصو
 . هيلع ىناثلا ةلالدل لوألا نم فذحف .دلجأ نأ اصعلاب دلجأ نأ ىئازج ناك :ريدقتلا «نأب

 ىف 147 دهاشلاو غ7١١/١؟ ١88 عمهلا ىف ىطويسلاو 7/6807 ىنومشالا هركذ :هعضاوم

 . ةنازخلا
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 هلوقك عامسلاب لدتساو «ءةدئاز ىهو لمعت نأ شفخاألا زاجأ :سماخلا

 .دئازلا رجلا فرح ىلع سايقلابو "74 هللا ليبس يف لتاقن الآ انل امو » :ىلاعت

 «انل ام» دعب تلخد ةيردصم اهوحنو ةيآلا ىف اهنأال كلذ ىف ةجح الو

 فاللخمب ةدايزلا عم قاب هصاصتخا نأ رجلا فرح نيبو اهنيب قرفلاو .انعنم امب هلوأتل

 .«ةيبظ نأك» ىف مسالا اهيلو دق اهنإف «نأ»

 | .اهريغ اهلعج هنإف رهاط نبال

 ةدئازو ةففخمو عراضملل ةبصان : ماسقأ ةرشع نأل ركذ ام ةلمج : عباسلا

 ةففخملا نأ ثخونعمبو ءذإ ىنعمبو ءالقل ىنعمبو ءال ىنعمبو .ةيطرشو ءةرسفمو

 . ةمزاجو

 .اهاوس ام تبثي ملو لوألا ةعبرألا نع مالكلا مدقت دقو

 «نييفوكلا ضعبل افالخ اهب مزجي الو :ليهستلا ىف لاقف :ةمزاجلا امأو

 :لاقو ؛حابص ىئب ةغل اهنأ "'ىنايحللا ىكحو .ةديبع وبأ مهقفاوو .ىهتنا

 ءاهب نوعفري موق مهنودو «لعفلا اهتاوخأو نأب بصنت برعلا ءاحصف ؟”ىساورلا

 : اتايبأ كلذ ىلع اودشنأ دقو ءاهب نومزجي موق مهنودو

 مسا. 0 م هه . آب م 6

 المع تقحتنما ثْيَح اهتْخأ ام 2 ىَلَع الْمَح نأ َلَمْهأ مُهضْعَب
 اذإ كلذو . لمعلا تقحتسا ثيح ةبصانلا نأ لمهأ برعلا ضعب نأ « ىنعي

 :2؟”هلوقك نظ وأ ملع اهمدقتي مل

 اَدَحآ ارعشت ال نآو مالّسلا ىثم 2 اَمُكَحْيو ًءاَمسأ ىَلَع نآرقت نأ

 .ةرقبلا ةروس نم 7857 ةيآلا نم )١(

 نع ذخأو ءهتيحل مظعل هب ىمس :ليقو .نايحل ىنب نم ىنايحللا كرابملا نب ىلع وه (؟)
 .ةروهشملا رداونلا هلو ءامهريغو ىنابيشلا ورمع ىبأو ؛ىئاسكلا

 نم لوأ وهو سأرلا ريبك ناك هنأل «ىساؤرلا ىمس ءىوحنلا ىساؤرلا نسل نب دمحم ()

 - لصيفلا بتكلا نم هلو ءارسفلاو ىئاسكلا ذاتسأ وهو وحنلا ىف اباتك نييفوكلا نم

 . كلذ ريغو ريبكلا ءادتبالاو قولا

 - .طيسبلا نم وهو - هلئاق ىلع رثعأ مل :هلئاق (5)
3-4 
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 تلمهأو امهادحإ تلمعأ دقو نيتففخم ريغ ناتيردصم ةيناثلاو ىلوألا نإف

 . 27 «ةعاضرلا م متي ؛ نأ دارأ نمل9 مهضعب ةءارق هنمو .«ىرخألا

 بهذم اذه :ةيردصملا ام :ىنعأ ءاهتخأ «ام ىلع اهلمح اهلامهإ هجوو

 :ليهستلا ىف هلوقو «"”«ةليقثلا نم ةففخملا» مهدنع ىهف نويفوكلا امأو «نييرصبلا

 .اثلاث الوق ىضتقي ةيردصملا ىلع وأ اهيلع ةلومحملا وأ ةففخملا اهنوك

 ؟كلذ ىلع ساقي له :تلق نإف

 سيقم اهلامهإ نأ فنصملا مالكرهاظ :تلق

 نأ دعب عفرلا زيجي نم برعلا نم نأ ىلع تهبن مث :ةيفاكلا حرش ىف لاق
 نظ وأ ملع قبس نم ةملاسلا ةبصانلا

 الصوم دْعَب لعفلاو تردص نإ البقتسملا نّذإب اوبصتو
 :طورش ةثالثب عراضملا بصني فرح «نذإ»

 صلخت بصاونلا نأل «عفر الاح ناك نإف .البقتسم نوكي نأ :لوألا

 .لابقتسالل

 .امكل ةمحر هانعم ردصم «امكحيو» نالوقتو ناغلبت «نآرقت» :ةغللا -
 .ادحأ كلذب اربخت الأو ىتيحت ءامسأ ىتبوبحم اغلبت نأ ىبحاص اي وجرأ : ىنعم ا

 وهو .لعاف فلألاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف «نآرقت» ةلمهم ةيردصم «نأ» :بارعإلا

 دئاع فوذحم ادتبمل ربخ عفر لحم ىف وأ «هلبق تيب ىف ةجاح نم لدب بصن لحم ىف
 ردصم وهو .هانعم نم فوذحم لعفب بوصنم «امكحيو» نآرقت نأ ىه :ىأ ؛ةجاح ىلإ

 نأ «ال نأو» نآرقت لوعفم «مالسلا» نآرقتب قلعتم «ىنم» نيبطاخملا ريمض ىلإ فاضم

 .لوعفم «ادحأ» لعاف فلألاو نأب بوصنم عراضم لعف «ارعشت» ةيفان الو ةبصان ةيردصم

 مفرو «ةيردصملا ام اهتخا ىلع المح لمعلا نع «نأ» تلمهأ ثيح «نآرقت نأ» هلوق :دهاشلا

 . لعفلا
 ىدوكملاو 23/5566 ماشه نباو ؛؟/667 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 2/1 شيعي نباو يل ١ ىنغملا ىف ماشه نبا هركذو « مسظانلا نباو ١5« ةص

 . ةنازخلا ىف 547 دهاشلاو «؟ /١؟9 فاصنإلاو

 .نصيحم نبا ةءارق ىهو - ةرقبلا ةروس نم 7*77 ةيآلا نم )١(

 حج 6اس فز
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 نإو «اَذإ كمركأ» وحن ءامتح تيغلأ ترخأت نإف ءةردصم نوكت نأ :ىناثلا

 .كلذكف اهدعب امل اهلبق ام رقتفاو تطسوت

 : '"”زجارلا

 اريطأ وأ كّلهأ نَذِإ ىنِإ ًاريطش مهيف ىتكرتت الا 0٠

 فذح ىلع نويرصبلا هلوأتو «نييفوكلا ضعب نع كلذ زاوج لقن :تلق

 هريغب امهنيب لصف نإف ءمسقلا ريغب لعفلا نيبو اهنيب لصفي الأ : ثلاثلاو

 هللاو نذإ» وحن ازجاح دعي مل هب لصف نإو ««كمركي ديز نذإ» وحن تيغلأ

 . «كمركا

 : هينثت

 :ذاشباب نبا زاجأو «كمركأ ادغ نذإ) وحن فرظلاب لصفلا روفصع نبا زاجأ
 كلخدي كل هللا رفغي نذإ) و «كيلإ نسحأ ديز اي نذإ) وحن ءاعدلاو ءادنلاب لصفلا

 . ةعلم حيحصلاف «كلذ نم ءىش عمسي ملو «ةنحلا

 .زجرلا نم وهو - هلئاق ىلع رثعأ مل :هلئاق )١(
 .اديعي بهذأ «ريطأ» اديعب وأ ابيرغ - ءاطلا رسكو نيشلا حتفب - «اريطش» :ةغللا

 اديعب لحرأ وأ تومأ نذإ ىنإف «ءالؤه نيب بيرغلاو ديعبلا لثم ىنريصتو ىنكرتت ال :ىنعملا

 لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو «ةليقثلا نونلاب دكؤم عراضم لعفو ةيهان «ىنكزتت الد :بارعإلا
 اهمساو نإ «ىنإ» لاح وأ ناث لوعفم «اريطش» ريطشب قلعتم رورجمو راج «مهيف» لوأ
 ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو هيف رتتسم ريمض لعافلاو «نذإب بوصنم عراضم لعف «كلهأ»
 .كلهأ ىلع فطع ؛اريطأ وأ» نإ

 اهنال ةلمجلا ردص ىف ةعقاو ريغ نذإو عراضملا نذإ بصن ثيح «كلهأ نذإ» هلوق :دهاشلا

 «فوذحم «نإ» ربخ نأ ىلع وأ ةرورض هنأ ىلع جرخيو .اهربخو نإ مسا نيب ةضرتعم

 . ةفناتسم ةلمج ردص ىف نذإ نوكتف «هدعب فناتسا مث كلذ ىلع ردقأ ال : ىأ

 ءمظانلا نباو 2737١ مانشه نباو 7/555 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .ةنازخلا ىف 559 دهاشلاو
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 لئنيح 'لعفلا ىفو «لعفلا لومعمب لصفلا ءماشهو ىئاسكلا زاجأو

 .ناهجو

 .عفرلا ماشه دنعو «بصنلا ىئاسكلا دنع رايتخالاو :

 لصفلا نأ ىلإ راشأ مث «ةثالثلا طورشلا "”(ركذ) ىلع تيبلا لمتشا دقو

 1 :هلوقب رفتغم مسقلاب

 . نيميلا هلبق وأ

 :لاقف فطاعلا دعب اهمكح ىلع هبن مث

 اعقو فطع دعب نم ْنْذإ اذ اعقراو بصُناو ل
0 

 ىلع '”4اوُتْلي ال اذإو» ذاوشلا ىفو «ةعبسلا أرق هبو نيهجولا دوجأ عفرلاو
 .لامعإلا

 ظ :تاهيبنت
 هلام ىلع فطعلا ناك نإ :لاقف مهضعب لصفو .فطعلا ىف قلطأ :لوألا

 ىلع افطع نسحأ مزجب «كيلإ نسحأ نذإو كرزأ ىنرزت نإ») وحن تيغلأ لحم
 .طرشلا باوج

 .ةيآلاك ءاغلإلا رثكألاف هل لحم ال ام ىلع ناك نإو

 الو هيوبيسو ىسيع اهاكح ةردان ةغل طورشلا ءافيتسا عم نذإ ءاغلإ :ىناثلا

 .اهركنأ نم لوق لبقي
 اهنأ ىلإ نييفوكلا ضعب بهذو .فرح «نذإ» نأ روهمجلا بهذم :ثلاثلا

 هيلإ فاضي ام فذحف «كمركأ ىنتئج نذإ» لوقت نأ لصألاو ؛اذإ» اهلصأو مسا

 .روهمجللا بهذم حيحصلاو «نيونتلا هنم ضوعو

 ىف ليلخلا بهذو «ةطيسب اهنإ :نورثكألا لاقف اهتيفرحب نولئاقلا فلتخا مث
 .2نإ) و ؛ذإ) نم ةبكرم اهنأ ىلإ هلاوقأ دحأ

 .(لصفلا) ب ىفو ج «1 ١(
 .ج 1(
 .ءارسإلا ةروس .نم ا" ةيآلا نم (؟)
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 . اهسفنب ةبصان اهنأ ىلإ نورثكألا بهذف «ةطيسب اهنأب نولئاقلا فلتخا مث

 نأو ءاهسفنب ةبصان تسيل اهنأ ةديبع وبأ هنع ىور اميف ليلخلا بهذو
 .ىسرافلاو جاجزلا بهذ هيلإو اهدعب ةرمضم

 اذإ :ىلاعت هلوقك ماللاب ابوح صم ىضاملا اهدعب عقو اذإ :عبارلا
 ةردقم ول :ءارفلا لاقو .نذإ لبق ردقم مسق باوج ماللا نأ رهاظلاف .274 َكاَنْقَدَأل

 نيبولشلا هلمحو ؟9(نذإ ىنعي) ءازجلاو باوجلا اهانعم :هيوبيس لاق :سماخلا

 هيف ىفخ ام جيرخت فلكتو « عضوم لك ىف ءازحلاو باوجلل اهنأو «هرهاظ ىلع

 .كلذ

 باوجلل نوكت دقو «رثكألا وهو ءامهل درت دفق اهنأ ىلإ :ىسرافلا بهذو

 انه روصتي الف «اقداص كنظأ نذإ» لوقتف «كبحأ» لئاقلا لوقي نأ وحن هدحو

 رابتعاب قيدصتو ةدع اهنإ معن ىف لاق امك كلذ ىلع هيوبيس مالك لمحو . ءازجلا

 .نيلاح

 ىلع اهلبق اممع ببستم اهدعب ام نأ ىلع تلد نإو نذإ :مهضعب لاقو

 .اهريغ نم مهفي ال ثيحب طابترالا ءاشنإ ىلع لدت نأ :امهدحأ :نيهجو

 «”(لصح) ببس ىلع ةهبنم وأ مدقتمب طبترا اباوج ؟(ةدراو) نوكت نأ :ىناثلاو

 كثدحي نمل هلوقت «اقداص كنظأ نذإ» وأ «كيتآ نذإ ىنتيتأ نإ) وحن لاحلا ىف

 . *(ةلماع ريغ نيلاحلا ىف ىهو)
 .ءارفغا.6 م سم ه0 2001 ٠ يب # سا ل مسد ىدس

 مدع نو ةبصان نأ راهظإ مزتلارج مالو ال نيبو
 هاما ا

 ارمضأ اًمّتح َناَك ىْفَت دعَبو 2 ارمْضُم وأ (رهظُم لمغا َنآفال

 .ءارسإلا ةروس نم ا/ ةيآلا نم )١(

 .ج ب قفز

 .(ةدكؤم) ج «ب ىفو 5

 .(لصح) ج (ب ىفو آ(8)

 .َج ق2 (4ه)

553 

 د 14١



 ةبصانلا نأب اههبشلو هب اهصاصتخال «نأ» لعفلا بصاون ىوقأ نأ (ملعا)

 ةثالث ىلع اهرامضإو ءاهتاوخأ فالخب ةرمضمو ةرهظم تلمع كلذلف .ءمسالل

 .ذاشو .زئاجو ءابجاو : برضأ

 .دوححلا مال :اهيناثو «ةراحلا «ىك» :اهلوأ : ءايشأ ةتس دعب بجاولاف

 .باوجلا ءاف :اهسماخو « ىتح :اهعبارو .الإ وأ ىلإ ىنعمب «وأ» :اهئلاثو

 .ةبحاصملا واو :اهسداسو

 فطاعلا :ىناثلاو .ال اهعم نكي مل اذإ ىك مال :لوألا :نيثيش دعب زئاجلاو

 .صلاخ مسا ىلع

 .عضاوملا هذه ريغ ىف ةرمضم اهلامعإ :ذاشلاو

 فطع فرح وأ رج فرح دعب الإ دارطاب ةرمضم لمعت ال اهنأ : لصاحلاو

 .هنايب ىتأيس ام ىلع
 نم ةقفاوم انه همالك رهاظ لب .اهيلع مظنلا ىف هبني ملف « ةراجلا (ىك» امأف

 . كلذ ريغ اهركذي ملو «بصاونلا عم اهركذ هنأل ءامئاد اهسفنب ةبصان اهنإ :لوقي

 .نيلاحلا اهريغو ةيفاكلا ىف اهل ركذ دقو
 .دوحجلا مالو ىك مال دعب «نأ» مكح ىلع ناتيبلا ناذه لمتشا دقو

 اهراهظإ هيف بجي لاح «نالاح اهدعب نألو .ليلعتلا مال ىهف ىك مال امأف

 لهأ مّلعَي ًالثلا9 ىلاعت هلوقك .ةدئازلا وأ ةيفانلا الب نورقملا لعفلا عم كلذو
 , 24 باتكلا

 وحن الب نورقملا ريغ لعفلا عم كلذو اهرامضإو اهراهظإ هيف زوجي لاحو

 ا .«ىنمركتل تئجا١
 .زاخل ىنمركت نأل :تلقف ترهظأ ؤلو

 . ؟ىك رامضإب اهدعب بصنلا نوكي نأ زوجي لهف :تلق نإف
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 رمضت ال ىك نأ روهمجلا بهذمو «ىفاريسلاو ناسيك نبا كلذ زاجأ :تلق

 . عضوملا اذه ريغ ىف اهرامضإ تبثي ثي مل هنأل

 ؟ىك مال تيمس مل :تلق نإف

 .ببسلل ىك نأ امك ببسلل اهنأل :تلق

 ىنعم وأ اظفل ةيضاملا ةصقانلا ةيفنملا ناك دعب ةعقاولا ىهف دوحجلا مال امأو
 . 204 مهل رفغيل هللا نكي مل و 276 بْيعْلا ىَلَع مُكَملطَيِل هللا ناك اَموإ» وحن

 باجيإ نأب كلذ للعو ءرامضإلا ةبجاو ةرمضم نأب بوصنم اهدعب لعفلاو
 ال هنأ امكف .نيسلا ةلباقم ىف ماللا تلعج «لعفيس ديز ناك» «لعفيل ديز ناك ام»

 .ماللاو نأ نيب عمجي ال كلذك نيسلاو نأ نيب عمجي

 بوجو :لاوحأ ةثالث رجلا مال دعب نأل نأ مظانلا مالك لصاح :تلق نإف

 اميف نيرمألا راوجو «ناك ىفن دعب اهرامضإ بوجوو ءالب نورقملا عم اهراهظإ

 :هجوأ ةثالث نم ررحم ريغ اذهو 7 ادع

 «ةماتلا دعب اضيأ رامضإلا بجي هنأ مهوأف .ةصقانلاب ديقي مل هنأ :اهدحأ

 .دوحجلا مال تسيل اهدعب ماللا نأل كلذك سيلو

 نأ مدقت دقو ءاظفل ةيضاملاب مكحلا اذه صاصتخا "”(نأ) مهوي هنأ :ىناثلا

 .اظفل ةيضاملاك ىنعم ةيضاملا

 ىفنلا نأل ءكلذك سيلو .فان لكب ىفنلا هقالطإ لمشف قلطأ هنأ :ثلاثلاو

 كلذ ىلع صن .نلب الو الب الو املب الو نأب نوكي الو ملب وأ امب الإ نوكي ال انه

 ش .فاشترالا ىف

 ' باوبأ ىف اهركذو ءرثكأ ةصقانلا لامعتسا نأب لوألا نع باجي دق :تلق

 .اهيلع دييقتلا مدع دنع هلمح نيعتو ءاهيلإ همالك هجوتف رهشأ وحنلا

 .نارمع لآ ةروس نم ١١/4 ةيآلا نم )١(
 .ءاسنلا ةروس نم /١1 ةيآلا نم )١(
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 ىفن دارملا نأل (ناك ىفنو) هلوق ىف اجردنم نكي مل هنأب :ىناثلا نعو

 ىضاملا ظفل فرصت اهنأ ٍىري نم نييوحنلا نم نأ ىلع ءىضاملا فتت ملو «ىضاملا 1

 . هاثعم نود

 ىفني ام لك لمشي لب «فان لك لمشي ال (ناك ىفن) هلوق نأ :ثلاثلا نعو

 لبقتسملا ريغ ىفن نإف «ال» كلذكو «لبقتسملاب صتخت اهنأل «نل» تجرخف ىضاملا

 فالخي لاحاب هيفن لاصتا ىلع لدت ىضاملا ىفنت تناك نإو اهنإف امل امأو «ليلق اهب

 .رظن اهئانثتسا ىفو ءاهلمشي هقالطإو «ام» ىنعمب ىهف «نأ» امأو «مل»

 ريغ ةءارق كلذ ىلع لديو ءاهب ىفنلا دعب عقت : دوحمجلا م نأ رهاظلا لب

 ىف ماللا نأ ىلع مهضعب صنو 0لابجلا هم لوك مهركم ناك نإو» ىئاسكلا

 .دوحجلا مال هتءارق ريغ

 ريمف الإ عقري ال دوحجلا مال دعب لعفلا نأ معز نم ىلع در ةيآلا هذه ىفو

 .قباسلا مسالا

 | :دئاوف مظنلا نم مهف دقو

 نمل افالخ اهب مكحلا صيصختل «ناك تاوخأ ىف نوكي ال كلذ نأ :ىلوألا

 .تننظ ىف هراجأ نملو ءاهتاوخأ ىف اسايق هزاجأ

 (لمفيل الإ ديز ناك ام» :لاقي الف ءابجوم نوكي ال اهعم لعفلا نأ : ةيناثلاو

 .ناك ىفن دعب ال باجيإ دعب كاذ ذإ اهنأل

 بهذم اذهو «ارمضأ امتحا :٠ هلوقل عنتمم دوحجلا مال دعب نأ راهظإ نأ : ةنلاثلا

 . نييرصبلا

 نع هريغ ىكحو «كلذ عنم مهنع ىراينألا نبا ىكحف نويفوكلا امأو

 .اديكوت اهدعب نأ راهظإ زاوج مهضعب

 نم ةففخم نأب لعفلا عفرو ماللا حتفب ىهف ىئاسكلا ةءارق امأ . :ك ةيآلا ميهاربإ ةروس )١(

 سابك لايجب اهماظع ىف ةهبشما رومألا هنم لوزتل مهركم ناو :ىأ « ءلصفلل ماللاو ةليقثلا

 ١ 1 .نيريثكلا مهئادعأ
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 :تاهيبنت
 هلوقب الدتسم نأ راهظإو دوحجلا مال فذح نييوحنلا ضعب زاجأ :لوألا

 . "#0 ئرتفي نأ نآرقلا اذه ناك امو :  ىلاعت

 مهل ةجح الو 'عنملا حيحصلاو « عنم ةرمو زاجأ ةرمف روفصع نبا برطضاو

 .ربخلا وه ردصم ليوأت ىف ىرتفي نأ نأل «ةيآلا ىف

 .دوحمجلا مالو ىك

 ةثالث ىلإ دوحجللا مال ادع ام مهضعب مسقو ءاهادع ام ىهف ىك مال امأو

 وحن ةبقاعلا مالو ؟ىلإ نسحتل تئنج» وحن يك مال : حراشلا لعف امك ماسقأ

 نيبيل هللا ديري )» وحن ةدايز مزالو ' ”4 انزحو اًودع مهل نوكيل نوعرف لآ هطقتناف »

 . 94 مكل

 .اهرامضإو اهراهظإ زوجي ةثالثلا هذه دعب نأو

 اهتبثأ دقف «لأآملا مالو «ةروريصلا مال اضيأ ىمستو «ةبقاعلا مال امأ :تلق

 «كلذ مهوأ ام نييرصبلا روهمج لوأتو * ليهستلا ىف اهركذو شفخألاو نويفوكلا

 .ىك مال ىلإ هودرو

 (9 م اوفي نوديريإ» وحن ىف ماللا نأ ىلإ موق بهذف «ةدايزلا امأو

 .اهدعب ةردقم نأو ةدئاز (©04 ملسنل اًنرمأو

 راتخملاو ترمأو تدرأ ىف نأ عضوم ىف ىنك مال لعبت برعلا :ءارفلا لاقو

 .صصقلا ةروس نم 4. ةيآلا نم )١(
 . ءاسنلا ةروس نم 7 ةيآلا نم (؛”)
 . فصلا ةروس نم م. ةيآلا نم (5)

 . ماعنألا ةروس نم اا ةيآلا نم )0(
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 .. ملسنل انرمأ امب انرمأو «ءاوئفطيل رفكلا نم نوديري ام نوديري :ريدقتلاو

 . ءرجلا مال ىه اهدعب '”(لعفلا بصنت) ىتلا ماللا نأ نم ركذ ام :ثلاثلا

 ةبصان ماللا نأ ىلإ نويفوكلا بهذو «نييرصبلا بهذم وه :ةرمضم نأب بصنلاو

 ٠ ىف فالخلاو «نأ ماقم اهمايقل اهسفنب ةبصان ماللا نأ ىلإ بلعث بهذو ءاهسفنب
 1 .دحلاو دوحجلا مالو ىك مال ىنعأ نيماللا

 ربخ هنأ ىلإ نويفوكلا بهذف «ماللا مدعب عقاولا لعفلا ىف فلتخا :عبارلا

 ةقلعتم ماللاو ء«فوذحم ربخلا نأ ىلإ نويرصبلا بهذو .ديكوتلل ماللاو «ناك»

 نأل كلذ ىلإ اوبهذ امنإو ««لعفيل اديرم ديز ناك ام هوردقو فوذحملا ربخلا كلذب

 ىفنل ةدكؤم اهنآب فنصملا حرصو ءردصم ليوأت ىف اهدعب امو « مهدنع ةراج ماللا

 لوق وهف «ةرمضم نأ هدنع بصانلا نأ الإ - نييفوكلا ةقفاوم هرهاظو - ربخلا

 ةدكؤم هلوق ىضتقمو «ىفوك الو ىرصب لوقب سيل :نايح وبأ خيشلا لاق «ثلاث

 تيمس :ليهستلا نم عضوملا اذهل هحرش ىف لاقو .«حراشلا هب حرصو . ةدئاز اهنأ

 بصنل نكي مل ةدئاز تناك ول ذإ «ةدئاز اهنأل ال ءاهنودب مالكلا ةحصل ةدكو

 ام دصقل لعفلا ىلع تلخد صاصتخا .مال ىه امنإو « حيحص هجو اهدعب لعفلا

 . لمأتيلف . لماعلل ةيوقم ةدئاز اهنأ ىضتقي اديرم مهريدقتو ةدئازب تسيل

 لكع ةغل لعفلا ىلع ةلخادلا ةراجلا ماللا حتف نأ ليهستلا ىف ركذ :سماخلا

 .ربنعلبو

 :لاقف «وأ» ىلإ ل لقتنا مث

 راو ةعضو ىف َحلصَي ادِإْوأ دْمَب كاذك

 .(بصني) أ ىفو ج ب قفز

 .لافنالا ةروس نم 77 ةيآلا نم (7)
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 الإ وأ ىتح اهعضوم ىف حلص اذإ ؛وأ» دعب اهرامضإ بجي «نأ» نأ :ىنعي
 .دوحجلا مال دعب اهرامضإ بجو امك

 ؟دارأ امهيأف ىك ىنعمبو ىلإ ىنعمب "(نوكت) ىتح :تلق نإف

 ام ناك نإف «ىك ىنعمب ىتلا ال ىلإ ىنعمب ىتلا ىتح :حراشلا لاق :تلق

 . ىهتنا .الإ ىنعمب ىهف الإو ىلإ ىنعمب ىهف ائيشف ائيش ىضقني اهلبق
 مهضعبو « ىكب اهردق مهضعب نأ كلذو ءاعم نيينعملا ديري نأ لمتحيو

 .ىلإب اهردق

 ةياغللو ليلعتلل حلصي هنإف «ىقح ىنيضقت وأ كنمزلأل» مهلوق ةثالفلا تاريدقتلل

 ش .نامزألا نم ءانثتساللو

 هنرظتناأل١ وحن ىف ىناثلاو .«ىل رفغي وأ هللا نعيطأل» وحن ىف لوألا نيعتيو

 لوق "”فعضي) كلذبو ««ملسي وأ رفاكلا نلتقأل» وحن ىف ثلاثلاو .«ءىجي وأ

 ءدرطم ىلإ وأ ىكب "”(اهريدقت نإ لاق نم لوقو ءدرطم الإب) اهريدقت نإ لاق نم

 نزولاو ىلإب حرصل طقف ىلإ ىنعمب ىتلا ىتح دارأ ول هنأ ىناثلا لامتحالا ديؤيو

 :تاهيبنت
 ال ىتلا نم «الإ وأ ىتح» اهعضوم ىف حلصي اذإ) :هلوقب زرتحا :لوألا

 راهظإ زاج ابوصنم اهدعب درو اذإ عراضملا نإف نيفرحلا دحأ «؟”(اهعضوم ىف حلصي
 :«هلوقك نأ

 .ج ل(

 :ج «ب(0)

 .جاءب قفرفز

. : .)2( 

 - .ليوطلا نم وهو - ىرملا مامح نب نيصخلا وه :هلئاق (5)
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 اَمَقْلَع ةكءوسأ وأ عيبس لآو  ةزعأ مارر نم لاجر الولو

 ' نود ىنعملا هيف ظحل ريدقت وأ ناكم ىف الإ وأ ىتح ريدقت نم ركذ ام :ىناثلا
 اهدعيو ردصم «وأ» لبق ردقي نأ ظفللا ىلع بترملا ىبارعإلا ريدقتلاو «بارعإلا

 ريدقتف اهلبق ردقملا ىلع وأب فوطعم ردصم ليوأت ىف امهو «لعفلل ةبصانلا «نأ»

 .مودق وأ راظتنا ننوكيل «مدقي وأ هنرظتنال»

 ءارفلا بهذو ءاهسفنب ةبصان ةروكذملا «وأ» نأ ىلإ ىئاسكلا بهذ :ثلاثلا

 نأب بصنلا نأ حيحصلاو «ةفلاخملب بصتتا لعفلا نأ ىلإ نييفوكلا نم هقفاو نمو

 اردقم اردصم تفطع اهنكلو اهل لمع الق فطع فرح «وأ» نأل ءاهدعب ةرمضم

 .اهدعب نأ رامضإ مزل مث نمو «مهوتم ردصم ىلع

 حراشلا لوق نم دوجأ «الإ وأ ىتح اهعضوم ىف حلصي اذإ» هلوق :عبارلا

 لب .ءكلذك سيلو «نيفرحلا فدارت «وأ» نأ مهوي هنإف ءالإ وأ ىلإ ىنعمب وأ دعب

 .نيئيشلا دحاأل ىتلا ةفطاعلا وأ ىه

 :لاقف ىتح ىلإ لقتنا مث

 ْنَرَح اذَر ست د جك منح نأ ٌرامضإ اذكه ىتح دعبو
 .ةراجو «ةيئادتباو «ةفطاع :برضأ ةثالث ىلع مالكلا ىف ىتح

 .فطعلا فورح ىف تمدقتو «لك ىلع اضعب فطعت :ةفطاعلاف

 نبا كلام نب مازر همساو ميمت نم ىح وبأ وه - ىازلا فيفختو ءارلا رسكب «مارر» :ةغللا -

 .ميت نب ورمع
 ةمضلاب عوفرم ادتبم «لاجر» دوجول عانتما فرح الولو فطعلل واولا «الولو» :بارعإلا

 «ةزعأ» مازر نم نونتاك لاجر الول :ريدقتلاو لاجرل ةفص رورجمو راج «مازر نم" ةرهاظلا
 وأ» هيلإ فاضم «عيبس» هيلع فطع «لآو» نونئاك :ىأ فوذحم أدتبملا ربخو ىرخأآ ةفص
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةفطاعلا وأ دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف «كءوسأ
 ةمقلع راصف ءادنلا فرح فذحف «ةمقلع اي :هريدقت مخرم ىدانم «امقلع» لوعقم فاكلاو

 .افلآ ةحتفلا عبشأ مث ناك ام. ىلع - ميملا حتفب - مقلع راصف همخر مث

 .نأ ريدقتب وأ دعب لعفلا بصن ثيح «كءوسآ وآ» هلوق :دهاشلا

 . ١/474 هيوبيسو 7/٠١ عمهلا ىف ىطويسلاو 7" 4 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 :©هلوقك اهلبق ءىشل ةياغ اهنومضم ةلمج ىلع لخدت :ةيئادتبالاو

 لكشأ ةلجد ءام ىتح مس

 ىلع ىنعملا لب ءربخملاو أدتبملا اهدعي نوكي نأ بجي هنأ ىنعملا سيلو

 وأ "4# اوفع ئتح» وحن ضامب ةردصم ةيلعف ةلمج اهدعب ناك ىتمف ةيحالصلا

 فرح اهيلع قلطأ «هنطب رجي ريعبلا ءىجي ىتح لبإلا تبرش» لوقت عوفرم عراضمب
 . ءادتبا

 ءرجلا فورح ىف تمدقتو ىلإ ىنعمب حيرصلا مسالا ىلع لخدت :ةراجلاو

 ىف لعفلا عم نوكتل «ةبصان اهدعب نأ رامضإ ذئتيح بجيو عراضملا ىلع لخدتو
 .اهدعب نأ راهظإ زوجي الو ىتحب رورجم ردصم ليوأت

 :تاهيبنت

 مسا امإ اهرورجمو :ةراجلا ىتح ركذ دنع ليهستلا حرش ىف لاق :لوألا

 ىتح» وحن ضام لعفو نأ نم لوؤم ردصم وأ "4 نيح تح 9 وحن حيرص
 .(94 لوسّرلا لوقي ئَتح» وحن عراضم وأ « اوقع

 .ةرمضم ريغ نأو ةيئادتبا هلبق ىتح نإف ىضاملا ىف عزونو

 .ليوطلا نم وهو - لطخألا اهب وجهي ةديصق نم ىفطخلا ةيطع نب ريرج وه :هلئاق )١(
 0 ةلجدب اهءامد جمت ىلتقلا تلاز امف :همامتو
 قارعلا رهن - لادلا رسكب - «ةلجد» فذقتو ىمرت «جمت» - ليتق عمج - «ىلتقلا» :ةغللا

 .ةرمح هطلاخي ىذلا لكشالاو «مد هطلاخ اذإ لكشأ ءام «لكشأ»

 5 تلاز ام مسا «ىلتقلا» ناك تاوخأ نم «تلاز» ةيفان امو ةفطاع ءافلا «امف» :بارعإلا

 ىف ةلمجلاو هيلإ فاضم ءاهلاو هب لوعفم «اهءامد» هيف رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف

 «ءام» ءادتبا فرح «ىتح» ةلجد ىف :ىأ «ةيفرظ ءابلا «ةلجدب» لاز ام ربخ بصن لحم

 .أدتبملا ربخ «لكشأ» هيلإ فاضم «ةلجد» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم

 .ءادتبا فرح اهنأل «ةيمسالا ةلمجلا ىلع تلخد ثيح «ىتح» هلوق :دهاشلا

 . مظانلا نباو 27/605157 ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .فارعألا ةروس نم 96 ةيآلا نم (؟)
 . فسوي ةروس نم 76 ةيآلا نم (7)
 .ةرقبلا ةروس نم 7١5 ةيآلا نم (5)

 2 ليقحخلا



 . اهدعب نأ راهظإ اوزاجأو اهسفنب ةبصان ىتح نأ ىلإ نويفوكلا بهذ : ىناثلا
 .دوحجلا مال دعب كلذ اوزاجأ امك اديكوت

 هلوقك «ةياغلل نوكت نأ بلاغلاف 2« ىتح دعب عراضملا بصتنا اذإ :ثلاثلا

 ىف حلصي نأ) اهتمالعو 274 ئسوم انيَلِإ عجري ئتح نيفكاع هيلع حرب نل إ : ىلاعت
 نأ "”(اهتمالعو «نزح اذ رست ىتح دج» وخن ليلعتلل نوكت دقو ءىلإ اهعضوم

 : 9هلوقك .نأ الإ ىنعمب نوكت اهنأ ليهستلا ىف دازو ءىك اهعضوم ىف نسحي

 ليِلَق كيدل امو دوت ىتخ ٌةَحاَمَس لوضفلا نم ءاطعلا سيل

 .مهضعب نع طيسبلا ىف هاكحو «ماشه نبا هركذ نممو «بيرغ ىنعم اذهو

 . ىلإ ىنعمب هيف اهلعج ناكمإل تيبلا ىف ةجح الو

 .امكح وأ 29(ةقيقح البقتسم الإ نوكي ال اهدعب لعفلا) نأ ىلع هبن مث

 الّبقتسملا بصناو نعفرا هب الوؤم وأ الاَح ىتح َولتو

 لوؤملا لاثمو «لاؤس ىلإ جاتحأ ال ىتح كنع تلأس»ا مهلوق لاجلا لاثم

 . 4 لوسرلا لوقي ىتح اوُلزْلْرو » عفان ةءارقك لاحلاب

 .هط ةروس نم 4١ ةيآلا نم )١(

 .جاوب قفز

 نم وهو - ىدنكلا عنقملل :لاق عماوللا رردلا ىفو «لئاقل بسني مل :ىنيعلا لاق :هلئاق ()

 . لماكلا
 .مركلاو دوجلا «ةحامس» دئازلا لاملا «لوضفلا» :ةغللا

 راج «لوضفلا نم» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم اهمسا «ءاطعلا» صقان ضام لعف «سيل» : بارعإلا

 نلصاحلا ءاطعلا سيل :ريدقتلاو «سيل ربخ «ةحامس» ءاطعلل ةفص عفر لحم ىف رورجمو

 امو» نأ ريدقتب بوصنم عراضم لعف «دوجت» ةياغلل «ىتح» ادوجو ةحامس لاملا لوضف نم
 .ةيلاح ةلمج «ليلق كيدل

 . ءانثتسالا ىنعمب انه ىتحف «نأ الإ ىنعمب هيف ىتح نإف ؛دوجت ىتح» هلوق :دهاشلا

 . 7/9 عمهلا ىف ىطويسلاو 7/07٠ ىنومشالا هركذ :هعضاوم
 . (ةقيقح البقتسم الإ اهدعب نوكي ال لعفلا بوصنم) أ ىفو ج ءب (4)

 .ةرقبلا ةروس نم 7١4 ةيآلا نم (6)



 هيف لوخدلاب هفاصتا ردقيف عقو دق لعفلا نوكي نأ لاحلاب لوؤملاب دارملاو

 وأ ةقيقح :ىنعي «البقتسملا بصناو» هلوقو «لاحلا كلت ىلإ ةبسنلاب لاح هنأل عفريف
 عفان ريغ ةءارقك لوؤملاو «ةنيدملا لخدأ ىتح نريسأل١» وحن ةقيقح لبقتسملاف . ليوأتب

 هب ربخملا ردقيف عقو دق لعفلا نوكي نأ هب "”(دارماو) «4 لوقي ئّتح اوُلزْلرو »
 . "”(لاحلا كلت ىلإ ةبسنلاب لبقتسم) هنأل .ءبصنيف مزعلاب هفاصتا

 :تاهيبنت

 وأ البقتسم ناك اذإو ةيئادتبا ىتحف هب الوؤم وأ الاح لعفلا ناك اذإ :لوألا

 .مدقت امك اهدعب ةرمضم نأو ةراجلا ىهف هب الوؤم

 «ىتح عضوم ىف ءافلا لعج ةيحالص هب الوؤم وأ الاح هنوك ةمالع : ىناثلا

 .اهلبق امع ابّبسم ةلضف اهدعب ام نوكي نأ ذئتيح بجيو

 «اهلخدأ ىتح ىريس ناك» وحن ىف عنتمي عفرلا نأ ركذ امم مهف دق :ثلاثلا

 ىفو «ربخ الب ناك ىقبتف «ةيئادتبا ىتح تناكل عفر ول هنأل ؛ةصقان تلعج اذإ

 ام وحن ىفو «نييفوكلل افالخ ةيببسلا ءافتنال- «سمشلا علطت ىتح ترس» وحن

 عفر ول هنأل «بجاو ريغ ثدح ىلع لدي امب «ةنيدملا لخدت ىتح ترسأ وأ ترس

 ام نال حصي ال كلذو .هل ببس اهلبق امو هعوقوب اعوطقم افنأتسم نوكي نأ مزل

 عم ببسملا عوقو مزليف «ترسأ» ىف هعوقو ىف كوكشمو «ترس ام» ىف ىفنم اهلبق
 لخدأ ىتح ترس ام» وحن ىف عفرلا شفخألا زاجأو ءهيف كشلا وأ ببسلا ىفن

 نوكي نأ ىلع هراجأ امنإ :ليقو «هيوبيس نيبو هنيب فالخ ةلأسم ىه :ليقف «ةنيدملا

 ريس نوكي نأ تيفنف «هرسأب مالكلا ىلع ىفنلا ةادأ تلخدأ مث ابجاو مالكلا_ لصأ

 .لوخد هنع ناك

 .افالخ اذه دعي الأ ىغبنيو ديج هلاق ىذلا اذهو :روفصع نبا لاق

 ةفطاع ىهف ءافلا ىنعمب تناك اذإ ىتح نأ ىلإ نسحلا وبأ بهذ : عبارلا

 ةهج ىلع لبقتسملا وأ ىضاملا ىلع تلخد اذإ كلذو ءلعفلا ىلع لعفلا فطعتو

 .«ىكبي ىتح هنبرضأل» و «ىكب ىتح اديز تبرض» وحن ببسلا

 .ج «ب(١1)

 .ب(0)
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 .تادرفملا فطعت امنإ اهنأل «قبس امك ةيئادتبا اهنأ روهمجلا بهذمو

 ال روهمجلاو ,فطعلا ىلع ىكبي ىف عفرلا زيجي شفخالا نأ فالخلا ةرمثو
 :لاقف ا ءاف ىلإ 0 «بصنلا الإ هيف نوزيجي

 نفل من ىف باو هل دعب رخل لفل بص هنأ: : ىنعي

 وأ ضرع وأ ماهفتسا وأ ءاعد وأ ىهن وأ رمأ وهو بلط وأ "”4اوُتوُمَيَف ُمِهْيَلَع
 هللا ىَلع اورتفت الإ ىهنلاو (ميقتسيف اديز برضا» وحن رمألاف نمت وأ ضيضحت

 الف مِهبوُلُق ئَلَع ددشاو مهلاومأ لع سمطا انبر ١ ءاعدلاو 04 مكتحسيف اب: ابذك

 ضعب لوق ضرعلاو 4”'2انل اوُعَقشيَف ءاعفش نم انل لهف» ماهفتسالاو 2 اوُنمؤُي
 «عاطتف ترمأ اله» ضيضحتلاو .ءاملا ىف :ديري 'حيستفا ءاسملا عقت مث الأ» برعلا

 . مر وُقأَف مهّعَم ثنك ينتيل 1 ىنمتلاو
 ولبو «انربخيف انم انل لوسر الأ» وحن الأب وأ لثم امك تيلب نوكي ىنمتلاو

 .ادهنتف ناعث ول :©9هلوقك

 .رطاف ةروس نم 75 ةيآلا نم )١(
 .هط ةروس نم 5١ ةيآلا نم (1)

 . سنوي ةروس نم 84 ةيآلا نم ()
 .فارعألا ةروس نم 07 ةيآلا نم (5)
 . ءاسنلا ةروس نم ا/ا“ ةيآلا نم (5)

 .ليوطلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق )١(

 . ىرورش لابج اهنأك عومج ىف مهيلإ انيرس :همامتو
 7 - «ناعن» ميلس ىنبل ليج مسا «ىرورش») ةعامحجلا وهو (عمج عمج (عومجا : :ةغللا

 ':ىأ - امهيف حتفلاب - دهني ودعلا ىلإ دهن نم «ادهننف» نوعلا نم - لوهجملل ىنبملا ةغيص

 . ةضهانملا ىهو «برحلا ىف ةدهانملا هنمو «ءصضهن.

 رورجمو راج «عومج ىف#» انيرسب قلعتم رورجمو راج «مهيلإ») لعافو لعف «انيرس» : بارعإلا
 «اهنأك» ةعامج ىف نحنو موقلا ءالؤه ىلإ انيرس :ريدقتلاو «لاحلا ىلع بصن لحم ىف |:

 ناعن «ناعن ول» هيلإ فاضم «ىرورش» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم نأك ربخ «لابج» اهمساو نأك
 دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم «ادهننف» ريمض لعافلا بئانو لوهجملل ىنبم عراضم لعف
 - .هيف رتتسم ريمض هلعافو ءافلا

 لنقح 7



 باوج وهف «ناعن ول انددو :ريدقتلا :لاقو ىنمتلل ول نوك فنصملا عنمو

 .تيل باوجك ىئاشنإ نمت

 :نيطرشب الإ كلذ نم ءىش دعب بصنلا زوجي ال هنأ همالك نم مهف دقو

 باوجلا ىلإ اهتفاضإل 27(باوجلا) اهب ادوصقم ءافلا نوكت نأ :امهدحأ

 امف انيتأت ام ىنعمب «انثدحتف انيتأت ام كلوقك فطعلا درجمل ىتلا ءافلا نم ازارتحا

 رامضإ ىلع ءانثدحت تنأف انيتأت ام ىنعمبو ؛امهيفن ادوصقم نالعفلا نوكيف ؟؛انثدحت

 ءازجلا ىنعم اهب دصق اذإو «ثيدحلا تابثإو نايتإلا ىفن دوصقملا نوكيف ؛أدتبم

 ىفن دوصقملا نوكيف انئدحت فيكف انيتأت ام ىنعم ىلع وأ امهعامتجا ىفن دوصقملا

 ٠ .لوألا ءافتنال ىناثلا

 ىنذلا ىفنلا ”نع» كلذب زرتحاو ءنيضحم بلطلاو ىفنلا نوكي نأ : ىناثلا

 نمو .«انثدحتف انيتأت لازت ام» و «انئدحتف الإ انيتأت تنأ اما وحن ضحمب سيل

 «كلذ ىف لصأ لعفب نوكي نأ ضحملا بلطلاب دارملاو ءضحمب سيل ىذلا بلطلا

 ربخلا ظفلب وأ «هص» وحن لعف مساب وأ «ايقس» وحن ردصمب نوكي نأ نم زرتحاف
 فالخلا ىتأيسو «بوصنم باوج كلذ نم ءىشل نوكي الف «اديز هللا محرا وحن

 . كلذ ضعب ىف

 :تاهيبنت

 سيل هنوكل بوصنم هل باوج ال ىذلا ىفنلا :ةيفاكلا حرش ىف لاق :لوألا

 ام».و «انثدحتف انيتأت لازت ام» و «انثدحتف انيتأت الإ تنأ ام١ ةلثمأ ةعبرأب اصلاخ ايفن

 :"”رعاشلا لوقو «هّماعط الإ لكايف ماق

 وهو «نأ» رامضإب اهدعب لعفلا بصنو ءىنمتلل انه «ول» نإف «ناعن ول» هلوق :دهاشلا -

 .ادهنن نأف :ىأ .ادهننف

 .(ءازجلا) ب ىفو ج ءأ )١(

 : .(نم) أ ىفو ج ءب )3

 - .ليوطلا نم وهو - قدزرفلا وه :هلئاق (9)
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 فرعأ ىه ىتّلاب الإ قطنيف انيدَن ىف مئاق اًنم ماق امو

 امأو «حيحص امهب ليثمتلاف نالوألا امأف ءاهب ليثمتلا ىف حراشلا هعبتو

 .بصنلا زاج ءافلا دعب الإب ضقتنا اذإ ىفنلا نإف ءزئاج امهيف بصنلاف نارخآلا

 :دشنأ بصنلا ىلعو «هيوبيس كلذ ىلع صن

 فرعأ ىه ىتلاب الإ قطنيف
 «ةفلاخملاب بوصنم ءافلا دعب ام نأ ىلإ نييفوكلا ضعب بهذ :ىناثلا

 ؛نييرصبلا بهذم حيحصلاو «وأ ىف مدقت امك ةبصانلا ىه ءافلا نأ ىلإ مهضعبو
 ردصم ىلع ردقم ردصمل ةفطاع كلذ ىف اهنأل ءاهل لمع الف ةفطاع ءافلا نأل
 كلذكو «ثيدحف نايتإ كنم نوكي ام «انثدحتف انيتأت ام وحن ىف ريدقتلاو ءمهوتم

 عضاوملا عيمج ىف ردقي

 عوقو نمضتتي الأ ماهفتسالا باوج بصن ىف ليهستلا ىف طرش :ثلاثلا
 نكمي ملف عقو دق برضلا نأل «كيزاجيف (ديز تبرض مل» وحن نم ازارتحا لعفلا
 «ةبراغملا كلذ طرتشي ملو «ىلع ىبأ بهذم وهو «هنم لبقتسم ردصم كبس

 ققحم كلذ ىف لعفلاو «بصنلاب - «؟هعبتنف ديز بهذ نيأ» ناسيك نبا ىكحو

 . موقلا سلجم. - ىنغ نرو ىلع - ءايلا ديدشتو لادلا رسكو نونلا حتفب - (انيدن) :ةغللا -

 .ةفورعم ىه ىتلا ءايشألاب ىأ (قرعأ ىه تلا الإ) مهثيدح ناكمو

 .هتلاقم درت ملف هلوق باوص فرع ةعامج سلجم ىف قطان انم قطن اذإ : ىنعملا
 عقر لحم ىف رورجمو راج «انم» ضام لعف «ماق» ةيفان امو ةفطاع واولا «ماق امو» :بارعإلا

 «ءانم» نوكي نأ نسحألاو ءانم نئاك مئاق ماق امو :ريدقتلاو .ماقل لعاف «مئاق» مئاقل ةفص

 انيدن ىف نئاك :ىأ .فوذحمب قلعتم رورجمو راج «انيدن ىف» لاحلا ىلع بصن لحم ىف
 ىفنلا نال «بصني مل امنإو «ماق» هلوق ىلع افطع - عفرلاب - «قطنيف» لاحلا ىلع انئاك وأ
 ”«فوذحمل ةفص لوصوم مسا «ىتلاب» اتابثإ نوكيف ىفنلا نم ءانثتسا ةادأ «الإ» صلاخب سيل

 ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلاو أدتبملا ربخ «فرعأ» أدتبم لصفنم ريمض «ىه» ىتلا ءايشألاب : ىأ

 .لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال
 ىفنلا نوكي نأ ىفنلا دعب بصنلا طرش نم نال .رعاشلا هعفر ثيح «قطنيف» هلوق :دهاشلا

 .كلذك سيل انههو ءاصلاخ

 ىف 577 دهاشلاو ١/557١«. هيوبيسو «مظانلا نباو 7" /555 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 . ةنازخلا

 1( ]| و



 نكيل :ريدقتلاو ءاهمزال نم هانكبس ةلمجلا نم ردصم كبس نكمي مل اذإف .عوقولا
 .انم عابتاف ديز باهذب مالعإ كنم

 :لاقف واولا ىلإ لقتنا مث
 م 2 0 2 7 همم ا #  ث واما رذ

 | عزجلا رهظتو (دلج نكت الك عم موهفم دفت نإ افلاك واولاو

 امك ءامهطرشب بلطل او ىفنلا دعب ابوجو اهدعيب نأ رمضت واولا نأ : ىنعي

 : ىأ «عزمجلا رهظتو ادلج نكت ال» هلوقك «ةيعملا ديفت نأ طرشب ءافلا دعب ترمضأ

 مدقت امك مهوتم ردصم ىلع ردقم ردصمل ةفطاع ذئموي ىهو «نيرمألا نيب عمجت ال

 .وأو ءافلا ىف

 وحن لعف ىلع العف ةفطاع نوكتف نيلعفلا نيب كيرشتلا دصقي نأ نم زرتحاو

 كمسلا لكأت ال» وحن فانئتسالا دصقب وأ مزجلاب «نبللا برشتو كمسلا لكأت ال»

 | .اهركذب لوطن
 الو ءاعدلا ىف واولا دعب ءاج بصنلا طظفحأ الو :نايح وبأ خيشلا لاق

 .عامسب الإ كلذ ىلع مدقي نأ ىغبني الو ءءاجرلا الو ضيضحتلا الو ضرعلا

 :تاهيبنت
 .مدقت دقو «ءافلا ىف فالخلاك واولا ىف فالخلا :لوألا

 ءءافلا دعب بصنلا ىنعم ىلع سيل واولا دعب بصنلا نأ ملع دق : ىناثلا

 دعب بصنلا نأ مهضعب معزو ءرهاظ روجت اذكو اذك باوج ىف واولا عقت مهلوقو

 : . حيحصب سبيلو «باوحلا ىنعم ىلع وهو «واولا

 ٌدصق دق ءازجلاو افلا طقست ْنِإ  ْدمَتْعا اًمْرِج ىفنلا ريغ ٌدعبو

 ءازجلا دصقي نأ طرشب اهطوقس دنع مزجنيس اهدعب لعفلا نأب ءافلا تدرفنا
:0 (0)., 
 : 0 روح

 ش .ليوطلا نم وهو - سيقلا ؤرما وه :هلئاق (1)
 5 ٍلَمْوَحَف لوعخدلا نيب ىوللا طقسب :هزجعو

3 

 "هم ١ 2



 لزنمو ٍبيبَح ىركذ نم كن افق
 .ةرهاظ ةلثمألاو «بلطلا دعب نوكي امنإ كلذو

 امك عوقولا مدع قيقحت ىضتقي هنإف ءموزجم باوج هل سيلف ىفنلا امأو
 :لاق كلذلو «باجيإلا ىف امك هدعب زوجي الف «عوقولا ققحت باجيإلا ىضتقي

 .امزج ىفنلا ريغ دعبو

 فصولا هب ادوصقم امإ «عفري لب مزجيال هنإف «ءازحلا دصقي الأ نم زرتحاو

 :ىلاعت هلوق 2"”(امهلمتحيو) فانئتسالا وأ لاحلا وأ «هنم قفنأ. الام ىل تيل» وحن

 .©04 ارد ُفاَخَت ال ابي ٍرحَبلا يف اَقيِرَط مُهَل برضاَف )

 :لاوقأ همزاج ىفف ءءافلا طوقس دعب لعفلا مزج اذإ

 نبا بهذ هيلإو ءمزجف طرشلا فرح ىنعم نمض بلطلا ظفل نأ :لوألا

 .هيوبيسو ليلخلا هيلإ هبسنو فنصملا هراتخاو .فورخ

 ةلمج تفذح :ىأ - طرشلا نع تبان اهيقابو ىهنلاو رمألا نأ :ىناثلاو

 ىسرافلاو ىفاريسلا بهذم وهو .؛,تمزجف اهبانم لمعلا ىف هذه تبينأو طرشلا

 .روفصع نباو

 ماللا رسكب - ىوللاو «لمرلا عطقنم - فاقلا نوكسو نيسلا رسكب - «ىوللا طقس» :ةغللا -

 .قريو لمرلا ىوتلي ثيح -
 نوكيل «ضرألا نم ةبالص ىف الإ نولزني ال اوناك مهنأل ءهاوتلمو لمرلا عطقنم صخ امنإو

 .نادلب «لموحلاو لوخدلاو» ةينبألا داتوأل تبثأ كلذ

 ءاهيف مهاقلي ناك ىتلا هبابحأ لزانم دنع ءاكبلا ىلع هانواعيل هعم افقي نأ هيبحاص رمأي :ىنعملا

 . ةميدقلا تايركذلا ددجيلو

 عراضم لعف «كبن» لعاف نينثالا فلأو نونلا فذح ىلع ىنبم رمأ لعف «افق» :بارعإلا

 لعافلاو اهيلع ليلد اهلبق ةرسكلاو ءايلا فذح همزج ةمالعو رمألا باوج ىف موزجم

 هيلإ فاضم «بيبح» ىكبنب قلغتم رورجمو راج «ىركذ نم» نحن هريدقت رتتسم ريمض
 «نيب» هيلإ فاضم «ىوللا» افقب قلعتم رورجمو راج «طقسب» بيبح ىلع فطع «لزنمو»
 .لوخدلا ىلع فطع «لموحف» هيلإ فاضم «لوخدلا» ناكم فرظ

 . ءافلاب نرتقم ريغ وهو مزج كلذلف رمألا باوج هنإف «كبن» هلوق :دهاشلا

 .7/8ص رطقلا ىف ماشه نباو 27/077 ىنومشالا هركذ :هعضاوم

 .(اهلمتحيو) أ ىفو 4 «ب )1١(

 .هط ةروس نم الال ةيالا نم )١(
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 .نيرخأتملا رثكأ بهذ هيلإو «بلطلا هيلع لد ردقم طرشب مزجلا نأ :ثلاثلاو

 .(اريخ بصق لزنت الأ) لاق اذإف «ةردقم مالب مزجلا نأ :عبارلاو

 . فلكتو زوجتب الإ درطي الو «فيعض وهو ««اريخ بصتل هانعمف»

 : هجوأ ةعبرأل فئصملا هراتخا ام ال «ثلاثلا لوقلا راتخملاو

 ىف دجوي ال كلذو «ةلمج لماعلا نوكي نأ مزلتسي هيلإ بهذ ام نأ :اهدحأ .
 . عضوم

 .لهسأ وهف «رييغت ريغب ةدايز رامضإلاو . عضولا

 ىنعم بلطلا نيمضت ىف ةدئاف الو ةدئافل الإ نوكي ل نيمضتلا نأ :ثلاثلاو

 .مازتلالاب هيلع لدي هنأل ءطرشلا

 هسفنب بلطلا وه نوكي نأ زوجي الو «لعف نم هل دبال طرشلا نأ : عبارلاو

 اردقم الو «فسعتلا نم كلذ ىف مل «طرشلا فرح 27(ىنعم عم) هل انمضم الو

 .هعم هراهظإ فالخب «طرشلا فرح نودب هراهظإ حبقل هدعب

 ه-- و 2-2 ب اوصاو ٠ -. هم ربى

 عقي فلاخت نود ال لبق نإ 20عضت نأ ىهن دعب مزج طرشو

 .«هماقم ىفنم طرش ةماقإ حصي نأ ىهنلا دعب باوجلا مزج طرش نأ :ىنعي

 دسألا نم ندت ال) وحن ةيفانلا ال لبق نإ ريدقتتب ىنعملا حصي نأ كلذ ةمالعو

 ال١ فالخب ©'(ملست دسألا نم ندت ال نإ :ىنعملا نأل همزج حصي اذهف) (ملست

 ال نإ ريدقتب ىنعملا ةحص مدعل همزج حصي ال اذه نإف «كلكأي دسألا نم «ندت

 طرتشي الو اقلطم ىهنلا باوج مزج ىئاسكلا زاجأو روهمجلا بهذم اذه «ندت

 . كلكأي دسألا نم ندت نإ ردقي لب ال لبق نإ ريدقت

 .كلذ زيجي ال ىئاسكلا ريغ نأ ةيفاكلا حرش ىف ركذو

 .نييفوكلا ىلإ "”كلذ) بسن دقو :تلق

 ب )١(

 :ح 2«ب فرشز

 ها/ "١



 كلذ هيف ءاج ءافلا دعب بوصنملا نأل ء«بصنلا ىلع سايقلاب ٍىئاسكلا لدتساو

 نيرقي الف» هلكت ىبنلا لوق عامسلابو 0م ابك ٠ هللا ىَلَع اورتفت الذ ىلاعت هلوقك
 برضي ارافك ىدعب اوعجرت ال» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو «موثلا حيرب انذؤي اندجسم

 .«مهس كبصي فرشت ال" ٍكَي هللا لوسرل ةحلط ىبأ لوقو «ضعب باقر مكضعب

 نوكي ءافلا دعب بصنلا نأل «نسحي ال بؤصنملا ىلع سايسقلا نآب بيجأو
 .هيف مزج الو ىفنلا ىف

 ةروهشملا ةياورلا نأ عم لعفلا نم لعفلا لادبإ ىلع لومحمغ عامسلا امأو
 ماغدإلا ىلع مكضعب برضي نوكي نأ لمتحيو - عفرلاب - «برضي» و و «انيذؤي»

 .©74 مكل لعجُيو » :وحن
 : هيسئث

 نإ ريدقتب ىهنلا دعب هطرش نأ امك «لعفت نإ ريدقتب رمألا دعب مزحجلا طرش
 نإ» روجي ال هنإف «كيلإ نسحأ ال ىلإ نسحأ» وحن ىف مزجلا عنتميف لعفت ال

 فالخ ءارجإ مهوي ليهستلا مالكو «بسانم ريغ هنوكل «كيلإ نسنحأ ال ىلإ نسحَت

 . هيف ىئاسكلا

 قس صا رس ىلا رك -ٍ عموم 00

 الّبفا هَمْرَجو هَباوج بصْنَت الق َلعْفا رْيَعب ناك نإ رمألاو

 هريغ مساب وأ لعف مساب وأ عراضم وأ ضام لعفب ربخب رمألا ىلع لد اذإ

 هلوقو «هيلع ْبّني ًاريخ لَعف ؤرما هللا ىقتا» مهلوقكا ءاقافتا باوجلا مزج راج
 رْيَخ ْمُكلَذ مُكسْفنأو مُكلاومأِ هللا ليبس يف َدوُدهاَجُتو هلوُسَرو هللاب نوُنمْوتط : ىلاعت
 :«”رعاشلا لوقو "74 مك رفع ب وُ متكك نإ مك

 )١( هط ةروس 1١

 17 حون ةروسو .ديدحلا ةروس نم 54 ةيآلا نم (؟)

 .فصلا ةروس ٠١١ ١7 ةيآلا نم (9)
 - ةانم نب ديز :هيبأ مساو ءهمأ مسا ةبانطإلاو - ىجرزسخلا ةبانطإلا نبا ورمع وه. : هلئاق (4)

 و : .رفاولا نم وهو
 .تّشاجو تاشج املك ىلوقو :هردصو

 تلغو تعزف «تشاجا١ سفنلل ريمضلاو «نزح وأ عزف نم تضهنو تراث «تأشج» :ةغللا

 - .سانلا كدمحي «ىدمحت١ ردقلا ىلغت امك لاقثالا لمح نم
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 ىحيرتسُت وأ ىدّمحُت كتئاكم

 . ففكاو ىتبثاو اونمآو قتيل ىنعملا نأل «سانلا مني كبسح» :مهلوقو

 .«سانلا مانيف كبسح» و «كثدحأف هص» وحن بصنلا ىئاسكلا زاجأو

 ةفطاع ءافلاو «نأ» رامضإب وه امنإ بصنلا نأل .«كلذ عنم روهمجلا بهذمو

 «ةقتشم ريغ اهنأل .ردصملا ىلع لدت ال اهوحنو هصو كبسحو مهوتم ردصم ىلع

 :تاهيبنت
 ءافلا دعب بصنلا زاوجب درفنا ىئاسكلا نأ :ةيفاكلا حرش ىف ركذ :لوالا

 . «كبسح» وحن رمألا ىئنعمب ربخ وأ «هص» وحن رمأ مسا اهب باجملا

 لعفلا مسا نم هوحنو لازن باوج بصن زاوج ىف روفصع نبا هقفاو :تلق

 . كلذ ىوس ام ىئاسكلا هب درفنا ىذلاو «ىنج نبا نع ماشه نبا هاكحو قتشملا

 ربخلاب هيلع لولدملا ءاعدلا باوج بصن ؟'(اضيأ) ىئاسكلا زاجأ :ىناثلا

 .«ةنجلا هلخديف ديزل هللا رفغ» :وحن

 برحلا ثاقشم نم ترجضو تعزف املك ىسفنل لوقأ ىنتلعج ىتعاجشو ىتمه نإ : ىنعملا -

 فرشلا نطوم ىف لتقلاب ايندلا ءانع نم ىحيرتست وأ «ةعاجشلاو ريصلاب ىدمحمت ىتبثا -

 .راخفلاو

 ءايو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةمضب عوفرم ادتبم ىلوقو ةفطاع واولا «ىلوقو» :بارعإلا

 ىردصم فرح «ام»و بوصنم ىلوقب قلعتم نامز فرظ «املك» هيلإ فاضم ملكتملا

 ءاتلاو ضام لعف «تشاجو» هيف رتتسم ريمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تأشج»

 فاكلاو تنأ لعافلاو ىتبثا ىنعمب رمأ لعف مسا «كناكم» هيف رتتسم ريمض لعافلاو ثينأتلل

 أدتبملا ربخ لوقلا لوقم ةلمجلاو «لقنلا لبق ام رابتعاب هيلإ فاضم مسا وأ - باطخ فرح
 ةبطاخملا ءايو نونلا فذلح همزج ةمالعو بلطلا باوج ىف موزجم عراضم لعف «ىدمحت»

 موزجم ىدمحت ىلع فوطعم عراضم لعف ىحيرتست فطع فرح وأ «ىحيرتست وأ» لعاف
 . لعاف ءايلاو نونلا فذحب

 .رمالا باوج ىف هعوقول نونلا مزج ثيح «ىدمحت» هلوق :دهاشلا

 ىدوكملاو . /84 ماشه نبإو ؛7/0174 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 :7717ص رطقلاو 5٠١ ص روذشلا ىف ماشه نبا هركذو 2.١15 ١ص

 جا ءكق(١1)
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 «فوذحم هربخو أدتبم «سانلا مني كبسح» كلوق ىف «كبسح» : ثلاثلا

 تمعزو .ففكا ىنعم ةنمضتم ةلمجلاو ءهرهظي ال وهو «توكسلا كبسح :ىأ

 لاقو «هنع ربخي ال ام ىنعم ىف هنأل «ربخ الب أدتبم هنأ رهاط نبا مهنم ةعامج

 ابرعم ناك هنأل مضو «باطخلل فاكلاو ىنبم لعف مسا هنإ :ليق ول :مهضعب

 .دعبي مل «دعبو «لبق ىلع ءانبلا ىف لمحف

 بست ىتمتلا ىلإ ام بصتك بص اجرلا ىف ءافلا دعب لعفلاو

 ءايوصنم اباوج هل لعجف ىنمتلاب ءاجرلا ءارفلا قحلا :ةيفاكلا حرش ىف لاق

 غلبأ يَلعُلإل مصاع نع صفح ةءارق هنمو ءاعامس كلذ توبشل ؛لوقأ هلوقبو

 وأ « ثري لعأ) ىلاعت هلوق كلذكو «ىهتنا علا تاومسلا بابسأ * بابسألا
 . ©04 ئركذلا هَعَفَسف رْكَذَي

 هيف امب كلذ اولوأتو 2« بوصنم باوج هل سيل ءاجمرلا نأ نييرصبلا بهذمو

 ىضتسقي ًابصن (علطاف» أرق نم تيل ىنعم اهبرشأ دقو :ىسوم ىبأ لوقو

 . 05إب

 زاجأ نم دنع ءافلا تطقسأ اذإ ىجرتلا باوج مزج زوجي لهف :تلق نإف

 ش ؟هبصن

 ةححص ىلع لدف ىجرتلا دعب مزجلا عمسو «فاشترالا ىفو « معن :تلق

 ٠ . نييفوكلا بهذم

 ْفذَحنم وأ اًنباث نأ هبصنت فطع لعف صلاخ ٍمْسا ىلع نإو

 :نيعضوم ىف ازاوج رمضت «نأ2 نأ مدقت دق

 غلبأ» ىلاعت هلوق باوج ىف - بصنلاب - ملطأف - رفاغ ةروس نم 7 75 ةيآلا نم )١(

 .«تاومسلا بايسأ .بابسألا

 .سبع ةروس نم 5 ال ةيآلا نم )1١(
 نإو ؛هباوج ىف ءافلل ىلاتلا لعفلا بصن ىنمتلا ىنعم برشأ اذإ ءاجرلا نأ ليصفتلاب ديري (©)

 .بصني مل ىنمتلا ىنعم برشي مل

 ليحل



 .هنايب قبس دقو «ال» اهعم نكي مل اذإ ىك مال دعب : امهدحأ

 فطاعلاو «تيبلا ىف روكذملا وهو «صلاخ مسا ىلع فطاعلا دعب :رخآلاو
 .2وأ» و «مث» و «ءافلا» و «واولا» :وه روكذملا

 ىنيع رقت ةءابع سبل : 7هلوقك واولاف

 :©9هلوقك ءافلاو

 .رفاولا نم وهو - نايفس ىبأ نب ةيواعم جوز لدحب تنب نوسيم ىه : :هتلئاق )١(

 فوفشلا سيل نم ىلإ بحأ :هزجعو
 ' مدعو سفنلا نوكس نع ةيانك «ىنيع رق رقت» فوصلا نم ةبج - نيعلا حتفب - «ةءابعا : ةغللا

 بوث وهو - اهحتفو نيشلا رسكب - فش عمج «فوفشلا» اهدي ىف سيل ام ىلإ اهحومط

 .هءارو ام فشتسي قيقر

 بايثلا سبل نم ىسفن ىلإ بحأ - ىحرفو ىرورس عم فوص نم ظيلغ ءاسك سبلو : : ىنعملا
 1 .ىلع مومهلا ءاليتسا عم ةميقلا ةعيفرلا

 ازاوج ةرمضم نآأب بوصنم عراضم لعف «رقتو» هيلإ فاضم «ةءابع» ادتبم «سبلو» :بارعإلا
 ملكتملا ءايو رقت لعاف «ىنيع» لعفلاب ريدقتلا نم صلاخ مسا ىلع ةفطاعلا واولا دعب

 رورجمو راج «سبل نم» بحأب قلعتم رورجمو راج «ىلإ» أدتبملا ربخ «بحأ» هيلإ فاضم
 . سبل ىلإ فاضم «فوفشلا» اضيأ بحأب قلعتم

 ىتلا فطعلا واو دعب ازاوج ةرمضم نأب عراضملا لعفلا بصن ثيح «رقتو» اهلوق :دهاشلا

 .لعفلاب ريدقتلا نم صلاخ مسا اهمدقت

 «مظانلا نباو 25/57 ليقع نباو ا 70١/ ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ء778ص روذشلا ىفو ال /”41 ماشه نباو «57١ص ىدوكملاو «.6١١ص ىطويسلاو
 : ةنازخلا ىف 508 دهاشلاو .” /75 لصفملا حرش ىفو 27/75 ىنغملاو «.١5ص رطقلاو

 .طيسبلا نم وهو - لئاقل بسني مل :هلئاق (؟)
 برت ىلع ابارتإ رثوأ تنك ام :هزجعو
 ةرثكو ىنغلا وهو «بارتإلا - «ابارتإ» ريقفلا ءارلا ديدشتب - «رتعملا» راظتنا «عقوت» : ةغللا

 ديلا قوصصل هلصأو - زوعلاو رقفلا «برت» ىنغتسا اذإ لجرلا برتأ ردصم ىهو ءلاملا

 . بارتلاب
 ىنغلا لضفأ تنك ام هل اهيضقأف ةجحاح وذ ىل ضرعتي نأ بقترأ ىننأ الول :لوقي : ىنعملا

 .رقفلا نع

 فاضم «رتعم» ابوجو فوذحبم هربخو أدتبم «عقوت» دوجول عانتما فرح «الول» :بارعإلا
 نأب بوصنم عراضم لعف هيضرأ ةفطاع ءافلا «هيضرأف» هلوعفمل ردصملا ةفاضإ نم هيلإ
 - «تنك» ةيفان «ام) هلوصعفم ءاهلاو رتتسم ريمض هلعافو ةفطاعلا ءافلا دعب ازاوج ةرمضم
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 هاء دعم

 هيضرأف رتعم ف وت الول

 , 0ه«الوسر ( لسري وأ» عفان ريغ ةءارقك وأو

 00 هلقعأ مث اًكيْلَس ىلثقو ىّنِإ :"9هلوقك ءمثو

 .فرحألا هذه ريغ ىف زوجي ال كلذ نأ مهضعب صنو

 ربخ بصن لحم يف ةلمجلاو ريمض هلعافو عراضم لعف «رثوأ» همساو صقان ضام لعف -

 .رثوأب قلعتم «برت ىلع» رثوال لوغفم «ابارتإ» الول باوج هربخو همسإو ناك ةلمجو ناك
 مسا اهيلع مدقت ىتلا ءافلا دعب ازاوج ةرمضم نأب لعفلا بصن_ثيح «هيضرأف» هلوق :دهاشلا

 . عقوت وهو حيرص .
 « مظانلا نباو فا ليقع نباو /هالا ىنومشالا :ةيفلآلا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .77؟9ص روذشلا ىفو 27/784 ماشه نباو ء147ص ىدوكملاو ء5١١ص ىطويسلاو

 .«ايحو» ىلع افطع بصنلاب - ىروشلا ةروس نم 5١ ةيآلا نم )١(

 .طيسبلا نم وهو - ىمعثخلا ةكردم نب سنأ وه :هلئاق ()

 رقبلا تّقاع امل برضي روثلاك :هزجعو

 تيبب هتاوزغ ضعب ىف رم اكيلس نأ اذه ببسو - لجر مسا - نيسلا مضب - «اكيلس» :ةغللا
 هكردأف كلذب سنأ ملعف ءاهنم لائف ةباش ةضب ةأرما نهيف ىأرف فولخ هلهأو معثخ نم

 . تهرك «رقبلا تفاع» «ةيدلا تيطعأ - ليتقلا تلقع نم «هلقعأ» تيبلا اذه دشنأو «هلتقف

 . تعنتماو

 «رقبلا نم ثانإلا برشتل ىعارلا هبرضي روثلاب ءءادو مث اكيلس لتق ذإ هسفن هبشي :ىنعملا

 .هاوس عفتنيل «ىذآلاب امهنم لك سبلت امهنيب عماجلاو

 ءايو نإ مسا ىلع ةفطاع ؛«ىلتقو» همسا ملكتملا ءايو بصنو ديكوت فرح «ىنإ» :بارعإلا

 لعف «هلقعأ» ةفطاع «مث» لتق لوعفم «اكيلس» هلعافل ردصملا ةفاضإ نم هيلإ فاضم ملكتملا

 «روثلاك» لوعفم ءاهلاو هيف رتتسم هلعافو «مث دعب ازاوج ةرمضم نأب بوصنم عراضم

 رتتسم ريمض لعافلا بئانو لوهجملل ىنبم عراضم لعف «برضي» نإ ربخ فوذحمب قلعتم
 لعف «تفاع» طبر فرح (امل» روثلا نم لاح بصن لحم ىف ةلمجلاو ءزوثلا ىلع دوعي

 .فاع لعاف «رقبلا» ثينأتلل ءاتلاو ضام

 ىلع العف تفطع دقو ءازاوج ة ةرمضم نأب ةفطاعلا مث دعب بصن ثيح «هلقعأ» هلوق :دهاشلا

 .؟ىلتق» وهو ةيمسالا ىف حيرص مسا
 ءمظانلا نباو «71/1577 ليقع نباو 7/01١ ىنومشألا :ةيفلآلا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .0”77ص روذشلا ىفو ء” /584 ماشه نباو ,«١١”ص ىطويسلاو 1547١2ص ىدوكملاو

 نهف ْ] 1



 :تاهيبنت

 لمشيل « ءمهضعب لاق امك ءردصم ىلع لقي ملو مسا ىلع لاق امنإ :لوألا

 . «تكلهل ىلإ نسحيو ديز الول» لوقتف ءهب صتخي ال كلذ نإف ءردصملا ريغ

 ٌرئاطلا» وحن نم هب زرتحاو «لعفلاب الوؤم سيل ام صلاخلاب دارملا : ىناثلا
 ىذلا ىنعمب رئاطلا نال بصني الو ءمسا ىلع فوطعم هنإف «بابذلا ديز بضغيف

 ©0هيف» بجي هنإف ءمهوتم ردصم ىلع فطعلا صلاخلا ركذب اًضيأ جرخيو «ريطي
 .مدقت امك نأ رامضإ

 وه امنإ ةقيقحلا ىف فوطعملا نإف «فطع لعف» هلوق ىف روجت :ثلاشلا

 .ردصملا

 دعب اهرامضإو نأ راهظإ زاوج ىلإ «فذحنم وأ اتباث» هلوقب راشأ :عبارلا

 .روكذملا فطاعلا
 ةعبرألا فرحألا ريغ ىف عمسي ملو فطاعلا يف قلطأ :سماخلا

 .مدقت امك "”(ةروكذملا)

 ىور لَدَع ام هنم لبقاف «رمام ىوس ىف بصتو نأ فذَح َذشو

 ير ذاش روكذملا ةبوصنملا عضاوملا ريغ ىف بصنلا عم «نأ» فذح نأ : : ىنعي

 ةرصا و «كذخاي لبق صللا لخ» برعلا لوقك «لودعلا هلقن ام الإ هنم لبقي

 (*9 عاشلا لوق هنمو 274دبعأ ىنورمأت هللا ريغفأ» نسحلا أرقو «اهرفحي

 هّلعفأ تدك ام دعب ىسْفَن تهَنهَنو

 .ج أ(

 .ج أ (0

 .رمزلا ةروس نم 7١ ةيآلا نم (*)

 .ليوطلا نم وهو - ىئاطلا نيوج نب رماع وه : هلئاق (5)
 دجاو ةسابخ اهلثم َرأ ملف :هردصو

 اهترجر «ىسفن تهنهن» ىرهوجلا هلاق « «منغملا - ءابلا فيفختو ءاخلا مضب «ةسابخ» :ةغللا

 .اهتففكو
 .ه اهتع هسفن فرص مث اهب مه ةمالظ فصو :ملعألا لاق : ىنعم ا

 ةيسلع ةيؤرلا تناك نإنف ةلعلا فرح فذحب موزجم لع ءرأ» ىفن فرح ؛ملف# :بارعإلا

 :امهدحأ :ناهجو كل زاج ةيرصب تناك نإو «ىناشلا لوعفملا عضوم ىف «اهلثم» تناك
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 :تاهيبنت
 «عامسلا ىلع روصقم هنأ «ىور لدع ام هنم لبقاف» هلوق نم مهف : لوألا

 و :ليهستلا ىف لاقو «عضوملا اذه ريغ ىف كلذ ىلع صنو ؛«هيلع ساقي الو

 .ىهتنا .فالخ هيلع سايقلا

 . هتلقل .عامسلا ىلع هرصق حيحصلاو مهقفاو نمو نييفوكلا بهذم راوجلاو

 لعفلا عفرو اهفذح نأ «بصنو نأ فذح ذشو» هلوق نم مهفي دق :ىناثلا

 نمو 8 ىلاعت هلوق هنم لعج هنإفا «ليهستلا حرش ىف همالك رهاظ وهو ,ءقاشب سيل

 مكيري ىقبو تفذح نأل ةلص مكيريو :لاق 04 اعّمَطَو اًفَوَح قربلا مكيري هتايآ

 .هلمع لطب فذح اذإف .«فيعض لماع فرحلا نأل «سايقلا وه اذهو ءاعوفرم

 . ىهتنا

 لعجو «هبصن نود لعفلا عسفرو «نأ» فذح زاجأ « نسحلا ىبأ بهذم اذهو

 «نأ» فذح نأ ىلإ موق بهذو ««دبعأ ىنورمأت هللا َريغفأ لق# ىلاعت هلوق هنم

 .حيحصلا وهو :ليق : ليق «ةيراغملا ورخأتم بهذ

 سيل ءذاش رم ام ريغ ىف بصنلاو «نأ» فذح نأ نم هركذ ام :ثلاثلاو

 ءازجلاو طرشلا دعبو واولاو ءافلا دعب بصنلاب ديقم وه لب .هقالطإ | ىلع

 60 ماس
 ىبايسو

 - نوكي نأ :رخآلاو .هيلإ فاضمو اهلثم نم لدب «دجاو ةسابخ» هلوقو الوعفم نوكي نأ -

 «ىسفن» لعافو لعف «تهنهن» لاحلا ىلع بصتتنا اهيلع مدقت ال نكلو ةسابحخ ةفص اهلثم

 اهمساو داك «تدك» ةيردصم «ام» ةيفرظلا ىلع بوصنم «دعب» هيلإ فاضم ءايلاو هب لوعفم

 .داك ربخ بصن لحم ىف ةلمج «هلعفأ»

 نأ هلصأ نال ءهلعفأ بصن وهو اهلمع ىقبو «نأ» تفذح ثيح «هلعفأ» هلوق :دهاشلا
 . هلعفأ

 ء857١ص ىدوكملاو ءمظانلا نباو 5/017 ىنومسشالا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .7/778 فاصنإلاو 2١/١608 هيوبيسو ء١//""

 .مورلا ةروس نم 75 ةيآلا نم )١(

 .خسن ةدع ىف «(اذك) خلإ بصنلاب ديقم وه لب» هلوق أ ةخسن ةطوطخملا شماه ىفو 20

 .ه .انخيش «لمأتلاب ملعي امك بصنلا ريغب ةرابعلا باوص لعلو
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 مزجلا لماوع

 .نيلعف بلطي :رخآلاو ءادحاو العف بلطي :امهدحأ :نابرض ىه

 :هلوق ىف اهركذ فرحأ ةعبرأ لوألاف
 هو ل ا دا 9 سوس هه - تا

 الو مّلب اذكه لعفلا ىف اًمْرَج عض ابلاَط مالو الب

 .©04 اَناذخاؤت ال9 وحن ءاعدللو 274 نزحت الإ» وحن ىهنلل نوكتف «ال» امأ

 انيلع ضقيل 8 وحن ءاعدلاو 04 قفنيل » وحن رمألل نوكتف «ماللا» امأو
02 0 0 
 . #9 كبر

 ريغ «الد نم هب زرتحاو .ءاعدلاو ىهنلاو رمألا لمشف «ابلاط» لاق كلذلو

 عراضملا بصتتني ىتلا ماللاك ةيبلط ريغ مال نمو «ةدئازلاو ةيفانلا ىهو ةيبلطلا

 ش ش .اهدعب

 بحصت دقو ءاريثك بئاغلاو بطاخملا لعف بحصت حراشلا لاقف «ال» امأف

 نيب ملكتملا ىف لصفي ملو «ةرثكلا ىف بئاغلاو بطاخملا نيب ىوسف ءملكتملا لعف

 لصفو .ءليهستلاو ةيفاكلا رهاظل قفاوم وهو «لوعفملا (لعفو) ءاعدلا لعف

 وأ ملكتمل ناك ءاوس هيلع (ال» لوخد زاج لوعفملل لعفلا ىنب اذإ :لاقف مهضعب

 :©9 وحن

 اهعماذَم اروح اهربر نّفِرعأ ال

 .ةرقبلا ةروس نم 7857 ةيآلا نم (؟)
 .قالطلا ةروس نم ا/ ةيآلا نم ()

 .فرخزلا ةروس نم الال ةيآلا نم (5)
 .ب قك (0)

 مهرذحيو «ىناسغلا ثراحلا نيب نامعنلا نم ةرازف ىنب فوخي . ىنايبذلا ةغبانلا وه : هلئاق 49)

  .طيسبلا نم وهو - اهيمحي اضرأ اولزن دق اوناكو ءهسأب

 - راوكأ باّقعا ىلع تاّقدرم :هزجعو

2 "56. 



 .«ديز جرخي ال» وحن بلاغلاو

 نعتلو كتجاحي نعأل» وحن اقلطم لوعفملا لعف ىلع لخدتف «ماللا» امأو

 .«رمألاب ديز نعيلو ىتجاحب
 ىلإو 2074 ةعس وُذ قفنيل 9 وحن بئاغلا ىلإ ادنسم لعافلا لعف ىلع لخدتو

 اوموق» ثيدحلا ىف هلوقك ادرفم وأ 274( مكاياطخ لمحتلو » وحن اكراشم ملكتملا

 ركذو «ريثك ملكتملاو بئاغلا عراضم ىلع اهلوخد نأ :حراشلا ركذو «مكل لصالف

 .2©ال» لوخد نم رثكأ هنكل «ليلق ملكتملا عراضم ىلع اهلوخد نأ :ةيفاكلا ىف

 ةغيصب ءانغتسا ليلق هيلع اهلوخدف لعافلل ىنبملا بطاخملا عراضم امأو

 . ةئيدر ةغل ىهو :اولاق « لعفأ

 سنأو ىبأو نامثع ةءارق اهلوخد نمو «ةديج ةغل ىه :ىجاجزلا لاقو
 ريب عمر

 ."4اوُحرْفَتلف كلذبف»

 روحو ةكرحلا ةفحخو ةقاشرلا ىف شحولا رقب وأ نالزغلا هبشت تاليمج ءاسن نكي ال :ىنعملا -

 «ببسلا ماقم ببسملا ميقأف «لحرلا رخؤم ىلع نيبكارلا فلخ نبكر دق - اهفرعأف نيعلا

 . نهايتسا نم فلخ تافدرم تايبسملا ءاسنلا اولعجي نأ برعلا ةداع تناكو

 وهو روخلا نم - ءاروح عمج «اروح» ءابظلا وأ شحولا رقب نم عيطقلل مسا «ابربر» :ةغللا

 «نويعلا دارملاو - ناكم مسا - عمدم عمج «اهعمادم» اهضايب ةدش عم نيعلا داوس ةدش

 لحرلا وهو - روك عمج - «راوكأ» نيالا فلخ تابكرم ؛تافدرم» ” عمدلا نكامأ اهنأل

 2  .*ىش لك نم رخؤملا وهو - بقع عمج «باقعأ» هتادأب

 لحم ىف ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ىنبم عراضم لعف «نفرعأ) ةيهان «ل» : بارعإلا

 ةفص «اروح» نفرعأ لوعفم «ابربر» ةيفان ؟ال» لعج روجيو ءرتتسم ريمض لعافلاو الب مزج
 ىلع» ةيناث ةفص وأ «ابربر» نم لاح «تافدرم» هيلإ فاضمو اروحب عوفرم «اهعمادم» اهل
 . هيلإ فاضم «راوكأ» تافدرمب قلعتم رورجمو راج «باقعأ

 ىنبم وهو «ملكتملل الحم اهب موزجملا عراضملاو ةيهان ال نإف «نفرعأ ال» هلوق :دهاشلا

 .- ذاش كلذو - مولعملل
 «مظانلا نباو ا“ 9١"/ ماشه نباو ا“ /ها/” ىنومشاألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ٠7/١99 بيبللا ىنغم ىف ماشه نبا هركذو

 .قالطلا ةروس نم ا/ ةيآلا نم )١(

 .توبكنعلا ةروس نم ١7 ةيآلا نم (7)
 .سنوي ةروس نم 04 ةيآلا نم (*)

 و ١65



 . 'مكفاصم اوذخأتل» ثيدحلا ىف هلوقو

 :تاهيبنت
 فلأ اهيلع تديز رمألا مال ةيبلطلا «ال» لصأ نأ مهضعب معز :لوألا

 ءاهلبق ةرمضم رمألا مالب اهدعب مزجلاو «ةيفانلا ال اهنأ : ىليهسلا معزو «تحتفناف

 .نافيعض نامعز امهو ظفللا ىف نيمال عامتجا ةهارك تفذحو

 :"9هلوقك ةرورض ىف الإ (هلومعمب) اهموزجمو «ال» نيب لصفي ال :ىناثلا

 ملظَت كمْوَق قح اًذ الو...

 .كموق قح اذ ملظت الو دارأ

 .رورجملاو راحلا نيب لصفلاب هيبش هنأ .ءىدر اذهو : ةيفاكلا حرش ىف لاق

 . ىهتنا

 هصاصتخا ىلع هبني ملو) اهموزجم لومعم اهيلي دقو :ليهستلا ىف لاق

 . («(ديز برضت مويلا ال» وحن مالكلا نم ليلق ىف مهضعب هراجأ دقو «ةرورضلاب

 فذح زاوج ىلع لديام ىدبألاو روفصع نبا مالك ىف :ثلاشلا

 ءالف الإو «ءاسأ نإ اديز برضا» كلوقك ؟؟!(الاق) ليلد هيلع لد اذإ "”اهموزجم)

 .هبرضت الف :ىأ

 .ليوطلا نم وهو - مسا ىلع فقآ ملا : هلئاق (1)
 0 زيزع ماظل فشل ناحل : همامتو

 «عثخت ال» هيلإ فاضمو فوذحم ءادن فرحب ىدانم «اناخأ» لعافو لعف «اولاق» :بارعإلا
 «زيزع» لعفلاب قلعتم رورجمو راج «ملاظل» لوقلا لوقم تعقو لعافلاو لعفلا نم ةلمج
 هيلع مدقت ملظتل هب لوعفم قح «كموق قح» الب موزجم «ملظت» ةيهان «ال» .ملاظل ةفص

 ملظت الو .«مالكلا لصأو ءفوذحم ءادن فرحب ىدانم ةراشإ مسا «اذ» هيلإ فاضم موقو

 .ملظتل نالوعفم كموق قح اذ :ىنيعلا لاقو ءاذه اي كموق قح

 .اهموزجمو ال نيب لصف ثيح «ملظت كموق قح اذ الو» هلوق :دهاشلا

 عماوهلا عمه ىف ىطويسلا هركذو 27" /ها/4 ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 . (الف) ج ىفو (الاب) ب ىفو !(5)

 لنضهتي



 .ةغل اهحتفو : ليهستلا ىف لاق «ةرسكلا بلطلا مال ةكرح : عبارلا

 ىفامك اقلطم هنع ىكحف «ميلس ىنب نع ءارفلا هاكح اهحتف :تلق

 ام مضنا اذإ حتفن ال اهنأ اذه رهاظف ءاهدعب ءايلا ةحتفل حتفت هنعو «ليهستلا

 ةروس ىف هيلع صن ام اضيأ هنعو ««نذأتل» وحن رسكنا وأ «مركيل» وحن اهدعب

 الإ اهنوحتنفي ال مهنأ :ديري «تفنؤتسا اذإ اهنوحتفي ميلس ونبو :هلوق وهو ءاسنلا

 دعب اهنيكستو ءمثو ءافلاو واولا دعب بلطلا مال نيكست روجي :سماخلا

 نمل افالخ «ةرورض الو مث دعب فيعضب سيلو ءاهكيرحت نم رثكأ ءافلاو واولا

 . كلذ معز

 كلذ نأب فنصملا هدرو ؛لعف نيع ىلع لمح اهنيكست نأ غن نيرثكألا بهذمو

 وهو ءرارطضالا ىف الإ هتلق عم دجوي داكي ال هلثمو « لصتم ىرجم لصفنم ءارجإ

 :نيهجو نم نوكسلا ىف ةلاصألا ماللا اذهل نأل «لصألا ىلإ عوجر هدنع

 وهو .صتخم :ىناثلاو .ةكرحلا ىلع امدقم نوكسلا نوك وهو .كرتشم :امهدحأ

 .رجلا ءابب لعف امك اهلمعل الكاشم اهظفل نوكي نأ

 دربملا عنمو ءرعشلا ىف الإ فذحت ال رمألا مال نأ روهمجلا بهذم :سداسلا

 :'"اودشنأ نويوحنلا ناك نإو اضيأ رعشلا ىف اهفذح
 سْفَن لك ةن دقت لمح

 سانلا نمو ؛ بلاط ىبأ ىلإ هيسن نم مهتم نكلو هبسني ملو هيريبس دهاوش نم وه : هلئاق )١(

 .رفاولا نم وهو - بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ ىلإ هبسني نم
 الابت ءىش نم تفخ ام اَذإ : :هزحجعو

 . ءاعلا حتفب وهو - كالهلا وأ ةبقاعلا ءوس «لابتلا» :ةغللا

 ءاعد مالب موزجم عراضم لعف «دفت» دمحم اي فوذحم ءادن فرجب ىدانم «دمحم١» :بارعإلا

 ريمضو هب لوعفم «كسفن» اهيلع ليلد اهلبق ةرسكلاو ءايلا فذح همزج ةمالعو ةفوذحم
 طرشلا ىنعم تنمضت ةيفرظ «اذإ» هيلإ فاضم «سفن» دفت لعاف «لك» هيلإ فاضم بطاخملا

 راج «رمأ نم» اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم ىف ةلملاو «لعافو لعف «تفخ» ةدئاز «ام»

 قباس هيلع لدي فوذحم اذإ باوجو .فاخل هب لوعفم «الابت» فاخب قلعتم رورجمو
 35 .مالكلا سب
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 «ةرسكلاب ءانغتسا ءايلا تفذحو اربخ نوكي نأ لمتحيو «هلئاق فرعي ال هنإف

 اونمآ نيدْلا يدابعل لفه :ىلاعت هلوقك لوقلاب رمألا دعب اهفذح ىئاسكلا زاجأو

 ىلع اهلمع ءاقبإو رمألا مال فذح نأ ةيفاكلا حرش ىف ركذو "74 ةالّصلا اوميقي

 :برضأ ةئالث

 .ةيآلاك لوقب رمأ دعب اهفذح وهو ءدرطم ريثك

 :"”هلوقك ءرمأ ريغ لوق دعب اهفذح وهو ءرايتخالا ىف زئاج ليلقو

 اًمراجو اهومَح ىنإف َنّذيت اهراد هيد باوبل تلق

 نإ :لوقي نأ لئاقل سيلو .«نذئا لوقي نأ نم هنكمتل ؛ارطضم سيلو لاق

 ؛ارارطضا نكسف «عفرلل اقحتسم لعفلا نوكي نأ ىلع ؛كرحتملا نيكست نم اذه

 .«ىنإ نّذأت» لوقي ناكف ءءافلا نع اينغتسم هيلإ لصوتل عفرلا دصق ول زجارلا نأل
 الو رمأ ةغيصب لوق مدقت نود فذحلا وهو «رارطضالاب صوصخم ليلقو

 :رعاشلا لوقك .هفالخب

 ةروص ىلع ءاج هنكلو «مراج الو بصان همدقتي مل عراضم لعف ؛دفت» هلوق :دهاشلا -

 .دفتل هلصأو ةفوذحم رمأ مالب اموزجم ءاملعلا هردقف «موزجملا
 ىف ىطويسلا هركذو «مظانلا نباو 27/01 ىنومشألا :ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ىف 58١ دهاشلاو 04-١/4« هيوبيسو ؛؟71؟ص روذشلا ىف ماشه نباو :«؟ /55 عمهلا

 . ةنازخلا
 .ميهاربإ ةروس نم ١ ةيآلا نم )١(

 .زجرلا نم وهو - ىدسألا دئرم نب روصنم وه : هلئاق (؟)

 ربخ عفر لحم ىف «هيدل» لعفلاب قلعتم رورجمو راج «باوبل» لعافو لعف «تلق» :بارعإلا

 رسكب - «نذيت» باوبل ةفص رج لحم ىف ةلمجلاو هيلإ فاضمو رخؤم أدتبم «اهراد» مدقم
 اهب لصتملا ريمضلاو بصنو ديكوت فرح نإو ليلعتلل ءافلا «ىنإف» لوقلا لوقم -

 .اهومح ىلع فطع «اهراجو» هيلإ فاضمو نإ ربخ «اهومح» اهمسا

 هنكمتل ةرورضب اذه سيلو ءاهلمع ىقبأو ماللا فذحف ءنذيتل هلصأ ذإ «نذيت» هلوق : دهاشلا

 .نذيإ لوقي نأ نم
 .7 7/557 عمهلا ىف ىطويسلاو ء7 /60ا/8 ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .ليوطلا نم وهو - هتوم ىنمت امل هنبا هب رعاشلا بطاخي - هلئاق مسا ىلع فقأ مل: هلئاق فرفز

 راج «ىنم» هيف رتتسم ريمض هلعافو لعف «لطتست# ةيهان الو ةفطاع ءافلا «الف» : بارعإلا

 - ىلع فطع «ىتدمو» هيلإ فاضم ءايلاو لعفلل هب لوعفم «ىئاقب» لعفلاب قلعتم رورجمو

 5 لاحم



 بيصت كنم ريخلل نكي نكلو ىتدمو ىئاقب ىنم لطتسَت الف

 وهو «لعفيل هل لق» "”(وحن) ىف اهفذح راجأ نمل افالخ ءاقلطم خسنلا ضعب

 اقافو ىضملا ىلإ هانعم نافرصيو عراضملا نايفنيف ءاهتخأ هاله و وما امأو

 هقفاو نمو ىسوم ىبأل افالخ عراضملا ىلإ ىضاملا ظفل ال « نيرخأتملا رثكأو دربملل

 .هيوبيص ىلإ بسن رز 9(دقو)

 :رومأ ىف نافلتخيو

 له وحن اعطقنم نوكي دق لب «لاحلاب هلاصتا مزلي ال ملب ىفنلا نأ : لوألا

 وحن الصتم نوكي دقو 274 اًروُكذُم ائيش نكي مل رهذلا نم نيح ناسنإلا ىّلع ىتأ
 .لاحلاب اهيفن لاصتا بجي هنإف 23 فالخب (0مب ًيقَش بر كئاعدب نكأ مّلو»

 هيلع جرخت ام نسحأ وهو ءارايتخا هفذح زوجي «املد دعب لعفلا نأ : ىناثلا

 : 9هلوقك «ةرورضلا ىف الإ «ملد دعب هفذح زوجي الو عامل ًالك إو > ةءارق

 نكيل هلصأ «نكي) كاردتسال «نكلو» هنم لدب وأ ىنم هلوقل نايب ىئاقب نإ :ليقو هلبق ام ح

 همسا ىلع مدقت نكي ربخ رورجمو راج «ريخلل» ةصقانلا ناك نم عراضم لعف وهو

 نم لاحلا ىلع بصتلا عضوم ىف «كنم» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم نكي مسا «بيصن»

 «بيصنل ةفص عفر لحم يف نوكي نأ زوجيو .كنم بيصنلا نوك لاح :ريدقتلاو «بيصن
 .ريخلا لجأل كنم نئاك بيصن نكيل :ريدقتلاو

 .هلمع ىقبأو ةرورضلل رمآلا مال تفذحف نكيل هلصأ «نكي#» هلوق :دهاشلا

 . مظانلا نباو 2" /017/6 ىنومشألا :ةيفلآلا حارش نم هركذ :هعضاوم

 جاب )١(

 .(اذهو) ١ ىفو ج ءب (0)

 .ناسنإلا ةروس نم ١ ةيآلا نم (*)
 1 .ميرم ةروس نم 5 ةيآلا نم (4)

 ءاهموزجم فذح ةمزاج هذه امل :بجاحلا نبا لاق - دوه ةروس نم ١١١ ةيألا نم (0)
 امل الك نإو :ريدقتلا نوكي نأ ىلوألا :ماشه نبا لاقو ءاولمهي امل الك نإو :ريدقتلاو

 .اهنوفويسو اهوفوي مل نآلا ىلإ مهنأ :ىأ «مهلامعأ اوفوي
 هت .لماكلا نم وهو - ىلعالا هدج ةمرهو «ىشرقلا ةمره نب ميهاربإ وه : هلئاق )١(

 نفرح 1



 مل نإو تلصو نإ براعألا موي اهتعدوتسا ىتلا كتعيدو ظّفحا

 فالخب «ملول» و «مل نإ) وحن طرشلا تاودأ بحصت «مل» نإ :ثلاشلا

 .؟ال)

 :©"”هلوقك ءارارطضا اهموزجم نيبو اهنيب لصفي دق «مل» نإ .:عبارلا

 ٍلَهَوُت شحولا نم لهأ ىوس مل نآك . .

 كلذ ركذي ملو ءارارطضا اهموزجم لومعم مل ىلي دقو :ليهستلا ىف لاق

 .«ال» ىف

 : ءايشأب 'مل» تدرفناو :ةيفاكلا حرش ىف لاقو

 . برعلا مايأ نم دوهعم موي «براعألا مويا :ةغللا -

 «ىتلا» هيلإ فاضمو هب لوعفم «كتعيدو» هيف رتتسم ريمض هلعافو رمأ لعف «ظفحا» :بارعإلا

 ىهو («لعاف بئان ءاتلاو لوهجملل ىنبم ضام «اهتعدوتسا» ةعيدولل تعن لوصوم مسا

 «نإ» هيلإ فاضم «بزاعألا» ةيفرظلا ىلع بوصنم «موي» ناث لوعفم «اه» و لوألا هلوعفم

 فوذحم طرشلا باوجو ءمولعمللو لوهجملل ءانبلاب ىور - طرشلا لعف «تلصو» ةيطرش
 . ةيفان وأ ةمراج «مل» مزاج طرش فرح نإ ةفطاع واولا «نإو» هلبق ام هيلع لد

 .. لصت مل نإو :ريدقتلاو مل هيلع تلخد ىذلا لعفلا فذح ثيح «مل نإو» هلوق :دهاشلا

 ىنغملا ىفو 7/594 ماشه نباو 27/0157 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . 7/07 عمهلا يف ىطويسلا هركذو «
 )١( ليوطلا نم وهو - ناليغ ةمرلا وذ وه: هلئاق .

 اهموسر رافق اهيناغم تحضاف :هردصو
 ضرألا وهو رفق عمج - فاقلا رسكب - «ارافق» - لزنملا وهو - ىنغم عمج «اهيناغم» :ةغللا

 .اهلزن رادلا لهأ نم «لهؤت» ةيلاخلا
 مسا «اهيناغم# ثينأتلل ءاتلاو صقان ضام لعف ىحضأو فطعلل ءافلا «تحضاف» :بارعإلا

 لدب عفرلاب «اهموسر» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم اهربخ «ارافق» هيلإ فاضم ءاهلاو ىحضأ

 مل نيب لصف فرظ «ىوس» مزج فرح «مل» هيبشتلل ىتلا نأك نم ةففخم «نأك» اهيناغم نم
 ىوس رادلا لهؤت مل نأك :ريدقتلاو ءمل موزجم «لهوت» هيلإ فاضم «لهأ» اهموزجمو

 . ةينايب نمو - شحولا نم لهأ
 . .ةرورضلل فرظلاب اهموزجمو مل نيب لصف ثيح «لهؤت . . ىوس مل» هلوق :دهاشلا

 نباو «” /65 عمهلا ىف ىطويسلاو ء /651/3 ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 . ةنازخلا يف 717ا/ دهاشلاو 2١/778 ىنغملا ىف ماشه

١ 



 «مل» دارفناب حيرصت اذهف ءارارطضا اهموزجم نيبو اهنيب لصفلا نأ ءاهنم

 .رعشلا ىف الإ اهلومعم نيبو اهنيب لصفي الو :فاشترالا ىفو «كلذب

 «مل»و «نل» نأ ليهستلا حرش نم لاغتشالا باب ىف فنصملا ركذ :تلق

 رمضي نأ لئنيح همكحو «ةرورض ىف الإ اهنم ادحاو مسالا ىلي ال ةمزاجلا «املاو

 :©0لاق امك هدعب ام هرسفي لعف بوجولا ليبس ىلع هل

 بهاو ريغ هقلأ ءاجر اذ ملف 0 هّنلن مث ّىنغ اذ اريقف تننُظ

 .ةرورضلل لاغتشالا مساب لصفلا ىف ةثالثلا نيب ىوسف

 ىلع المح :ليهستلا ىف لاق ءاهب مزجي الف ىغلت دق «مل» نأ : سماخلا

 ىضاملا اهب ىفني "”(امنأل) نسحأ وهو «ام» ىلع لمح :ةيفاكلا حرش ىفو «ال»
 .2ل) فالخب ءاريثك

 : 9اهلامهإ ىلع شفخألا دشنأو

 .ليوطلا نم وهو - ةمرلا وذ وه :هلئاق )١(

 اينغ راص نيح هنأو «ىنغاذ هنظب كلذ نع ىنكف اففعتم ناك هرقف لاح ىف هنأ : ىنعي : ىنعملا

 ش .هوجري ام هيقل جار لك ىطعي
 , لعافلا بئانو نيلوعفم بصني خسان لعف - ملكتلاو لوهجملل ءانيلاب - «تننظ» :بارعألا

 ؛مث» هيلإ فاضمو نظل ناث لوعفم «ىنغاذ» لعافلا بئان نم لاح «اريقف» لوألا لوعفملا وه
 ىفنو مزج فرح «مل» - ىنغلا ىلع دوعي ريمضلاو - لوعفمو لعافو لعف «هتلث» ةفطاع

 هلوعفم ءاهلاو ريمض لعافلاو ضام لعف «هقلا» ىقلأب رسفم فوذحم لعفل لوعفم «اذ»
 .هيلإ فاضم «بهاو» لعافلا نم لاح «ريغ»

 .ةرورض مسالا ىلع مل تلخد ثيح ؛هقلأ ءاجر اذ ملف» هلوق :دهاشلا
 .51/”7/ بدألا ةنازخ ىف ىنيعلاو 2١/7/48 بيبللا ىنغم ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم .

 .(اهنأل) ! ىفو ج ءب (0)

 . .طيسبلا نم وهو - هلئاق مبما ىلع فقأ مل :هلئاق (5)

 - لجرلا ةرسأ «مهترسأ» ركب نم ىح «لهذ» سايق ريغ ىلع سراف عمج «سراوفلا» : ةغللا
 . عضوم مسا - دملاو ءافلابو ةلمهملا داصلا مضب - «ءافيلصلا» هطهر - مضفلاب

 ةفص عفر لحم ىف رورجمو راج «لهذ نم آدتبم ة(سراوف» دوجول عانتما «الول» : بارعإلا

 . «مهترسأو» نودوجوم لهذ نم نونئاك سراوف الول :هريدقت فوذجمم أدتبملا ربو سراوف

 نوفوي مل» هيلإ فاضم ؛ءافيلصلا» ةيفرظلا ىلع بوصنم «موي» سراوف ىلع فطع عفرلاب
 3 .الول باوج ؛راجلاب

 نفق 7



 راجلاب نوفوي مل ءافيلصلا موي ١ مهترسأو لهذ نم سراوف الو

 ؟ةغل وأ ةرورض «مل» لامهإ لهف :تلق نإف

 ىفو «ذشو ةيفاكلا:يف لاقو «ةرورض هنأ ىلع نييوحنلا ضعب صن :تلق

 ليهستلا حرش لوأ ىف حرصو «ةرورضلاب هصخي ملف اهب مزجي ال دقو : ليهستلا

 .موق ةغل عفرلا نأب

 0 :تاهيبنت

 ديقف «مزاوجلا نم ىنعي ءاهتخأ املو ؛مل» اهنمو :ليهستلا ىف لاق :لوألا :

 دوجو فرح ىه ىتلا «ال» نمو «الإ» ىنعمب «ل» نم ازارتحا «اهتخأ» هلوقب امل

 الإ :ىأ «تلعف امل كيلع تمزع» وحن «الإ» ىنعمب «ال» نمو "74 انرمأ ءاج املو»

 .ىسرافلا بهذم ىلع وه ؟(ةينيحلا هلوقو) تلعف الإ كلأسأ ام ىنعملا . تلعف

 ش ؟مظنلا ىف ديق الهف :تلق نإف

 لبقتسم ظفللا ىضام اهيلي «الإ» ىنعمب ىتلا نأل ءهيلإ جاتحي ال :تلق

 كلذ ركذ دقو « ىنعملاو ظفللا ىضام اهيلي دوجول دوجو فرح ىه ىتلاو « ىنعملا

 حرش ىف لاقو «ملب بصني هنأ برعلا ضعب نع ىنايحللا ىكح :ىناثلا
 ملآ» فلسلا ضعب ةءارقب ارارتغا ؛ةغل ملب بصنلا نأ سانلا ضعب معز :ةيفاكلا

 :«زجارلا لوقيو - ءاحلا حتفب - "6”2كردص كل حرشن

 هيف تتبث اهدعب لعفلاو «مزجت الف لمهت دق «مل» نإ ثيح «نوفوي مل» هلوق :دهاشلا -

 .نونلا
 «51/١لا/ل ىنغملا يف ماشه نباو 7/015 ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .ةنازخلا ىف 5177 دهاشلاو «؟ /57 عمهلا ىف ىطويسلاو
 .دوه ةروس نم 15 ةيآلا نم )١(

 حج ب(

 .حرشلا ةروس نم ١ ةيآلا نم ()

 - .زجرلا نم وهو - هب لئمتي هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع وه :هلئاق (4)

1١7 



 ردق موي مأ ٌردقي مل مويأ 2 ٌرفأ توملا نم ىموي ىأ ىف ْ

 ام اهل حتفف «ةفيفخلا نونلاب دكؤم لعفلا نأ ىلع لومحم ءاملعلا دنع وهو
 .تيونو تفذح مث «هلبق

 روهمجلا بهذم وهو ءامو مل نم ةبكرم :ليقف «» ىف فلتخا : ثلاثلا

 . ةطيسب :ليقو

 :لاقف مراوجلا نم نيلعف بلطي ام ىلإ لقتنا مث :

 اَمْدِإ نيأ نايا ىتم ىأ | اًمهموامو نمو نإب مزجاو
 مسا تاودألا ىقايو نإك  اَمْدِإفرَحو ىَنأ اَمْثَيَحو

 نوكت ةلمجب ةلمج قيلعتل تعضو ملك ىهو «ةمزامجلا طرشلا تاودأ هذه

 .مساو فرح ملكلا هذهو .اببسم ةيناثلاو اببس ىلوألا

 هيلوق دحأ ىف دربملا بهذو ؛هيوبيس دنع امذإو بابلا مأ ىهو نإ فرحملاف
 :ةيفاكلا حرش ىف لاق .ام اهيلع ديز نامز فرظ اهنأ ىلإ ىسرافلاو جارسلا نباو

 امهنأ) ىف نإك ام ذإ نوكت هيوبيس بهذم ىلعف «هيوبيس هيلإ بهذ ام حيحصلاو

 .رخآ رمأب راعشإ ريغ نم روكذملا قيلعتلل '''(ناعوضوم

 ىف اهب مزجيو «نامزلاب ةرعشم نوكت ةيفرظلا اهنأب نيلئاقلا بهذم ىلعو
 . ةرورضلاب كلذ صخ نمل افالخ رايتخالا

 ىلوأ ميمعتل نمف ؛ ءامهمو امو نم فرظلا ريغف «فرظ ريغو فرظ مسالاو
 «طبرلا نامزأ ىف ةمهبم امهاتلكو ءةلوصوم ىهو هيلع لدت ام ميمعتل امو «ملعلا
 نع الو ءافرح نوكت اهنأ معز نمل افالخ ةيمسالا نع جرخت الو ام ىنعمب امهمو

 هيلإ فاضم ىمويو فاضم ىأف .ىنثم «ىموي» رفأب قلعتم رورجمو راج «ىأ ىف» : بارعإلا -
 ةيفرظلا ىلع بوصنم مويو ماهفتسالل ةزمهلا «مويأ» رفأب قلعتم رورجمو راج «توملا نم»
 لعافلا بئانو لوهجملل ىنبم نضام لعف «ردق» ةغل ىلع مل دعب لعفلا بصن ؛ردقي مل»
 . هيف رتتسم ريمض

 . ملب نوبصني برعلا ضعب ةغل كلذو - ءارلا بصنب - «ردقي مل» هلوق : :دهاشلا

 . ١/717 ىنغملا ىف ماشه نباو .7 /017/4 ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم
 )١(أءج.
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 رج فرح الو ةفاضإب رجت الو ءاماهفتسا نوكت اهنأ معز نمل افالخ ةيطرشلا
 فرح اهيلع لخدي نأ زوجي هنأ معزف روفصع نبا مهو دقو ءامو نم فالخب

 نع درجتلا موزل ىف نم لثم امهمو ام نأ ليهستلا ىفو ةيفاكلا ىف ركذو ءرجلا
 دشنأو «برعلا نم ءاحصفلا راعشأ ىف تباث نيفرظ امهلامعتسا نأ عم ةيفرظلا

 . "؟اتايبأ

 اهريدقت حصي هنأل .ةجح تايبألا هذه ىف ىرأ الو :نيدلا ردب هنبا لاق

 .ردصملاب

 هل دي ال نم اهفرحي ىتلا تاملكلا دادع ىف ةملكلا هذه :ىرشخمزلا لاقو

 امهم» لوقيو ءام ىتم ىنعمب امهم بسحيو اهعضوم ريغ اهعضيف ةيبرعلا ملع ىف
 مث «ءىش ىف ةيبرعلا عضاو مالك نم سيلو هعضو نم اذهو «كتيطعأ ىنتثج

 ال وهو هللا تايآ ىف دحليف تقولا ىنعمب "74 ةيآ نم هب انتأت امهم» رسفيف بهذي

 . ىهتنا «هيوبيس باتك ىف راظنلا نيب وثحلا بجوي امم هلاثمأو اذهو ءرعشي

 امإو ثينأتلل امإ اهفلأو ىلعف اهنأو ةطيسب اهنإ :ليقف «امهم» ىف فلتخاو
 ول :زايإ نبا لاقو ءسلس باب نم اذه ىلع ىهف ءانبلل نيونتلا لازو "”«قاحلإلل»
 ىلوألا امام نم ةبكرم :ليلخلا لاقو .اسأب هب رآ مل «كلذل ايماحت لعفم اهنإ :ليق
 .ريركتلا ةهارك ءاه ىلوألا فلأ نم اولدبأف ء«ءازجلا دعب دازت ىتلا ةيناشلاو ءازجلل

 «ةيطرشلا امو ففكا ىنعمب هم نم ةبكرم :امهقفاو نمو جاجزلاو شفخألا لاقو

 . هيوبيس هزاجأو

 ييلإ فاضت ام بسحب ىهو «مهريغو ملعلا ىوذ ىف ةماع ىهف «ىأ» امأو
 فرظ تناك نامز فرظ ىلإ وأ ,ناكم فرظ تناك ناكم فرظ ىلإ تفيضأ نإف

 :ىنامزو ىناكم :فرظلاو ءافرظ نكت مل امهريغ ىلإ وأ «نامز

 :ام ىف قدررفلا لوق اهنم )١(

 الحد مهل ىلع ىئادعأ َدَع ولو 2 امراج تنك نإو بّهرأ ال ىحت امو
 َ 1 :متاح لوق امهم ىفو

 اعمجأ مذلا ىهتنم الان كجرفو 2 هلؤس كنطب طعت امهم كنإو
 ش .فارعألا ةروس نم 177 ةيآلا نم (1)

 .(قالطؤلل) ! ىفو ج ءب (*)

١ 



 لمعتست دقو 'ىتمك نايأو .ةنمرألا ميمعتل ىتمف «نايأو « ىتم :ىنامزلاف

 اهب ئرقو «ميلس ةغل نايأ ةزمه رسكو «ماظعلا رومالا اهيف عقت ىتلا ةنمزاألا ىف

 . هتلقل هيوبيس هظفحي ملو .هركنأ نمل افالخ ظوفحم اهب مزجلاو ءاذاش

 فورظ يف اهوركذ ىنأو «ةنكمألا ميمعتل امهو ءامثيحو نيأ :ىناكملا امأو

 .لاوحألا ميمعتل' ىه :مهضعب لاقو .نيأ ىنعمب ناكملا

 تنبيهات: 
 امك امب نينرتقم الإ نامزجي ال ذإو ثيح نأ همالك نم مهف "”(دق) :لوألا

 :نامسقف امهريغ امآو ام نود ثيحو دب مزحلا ءارفلا زاجأو امهب ظفل

 . ىنأو امهمو امو نم «وهولا «ام» هقحلت ال مسق .

 نويفوكلا راجأو «نايأو نيأو ىتنمو ىأو نإ ىهو نارمألا هيف زوجي مسقو

 ام حيحصلاو «نايأ دعب اهتدايز نييوحنلا ضعب عنمو «ىنأو نم دعي «اما ةدايز

 ةءارقك ءول ىلع المح لمهت دق «نإ» نأ :ليهستلاو ةيفاكلا ىف ركذ : ىناثلا
 ىلع المح لمهت دق ىتم نإو ءةحوتفم نونو ةنكاس ءايب - 274نيرَت امإفف ةحلط

 عمسي ال كماقم موقي ىتم هنإو .فيسأ لجر ركب ابأ نإ» ثيدحب اهب لثمو اذإ
 ىنعيو كلذ معز نمل افالخ اذإ ىلع المح لمهت الو :فاشترالا ىفو "”6سانلا

 .ولو فيكو اذإ مزاوجلا نم انه ركذي مل :ثلاثلا

 ىف الو مالكلا نم ليلق ىف ال رعشلا ىف الإ اهب مزجي ال هنأ روهشملاف اذإ امأ

 اذإب مزجي دقو :ليهستلا ىف هلوقو «كلذ معازل افالخ «ءام اهذدعب ديز اذإ مالكلا

 .(لاق) أ ىفو ءس(١)

 .ميرم ةروس نم 75 ةيآلا نم ()

 عمسي ال :هلوقو ةالصلا ىف :ىأ كماقم موقي هلوقو ءنزحو فسآ وذ :ىأ : فيسأ فرز
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 يف لاقو مالكلا نم ليلق ىف كلذ راوج هرهاظ ىضتقي ىتم ىلع المح ةيلابقتسالا
 : 7ةيفاكلا

 الَمْعَتسي نل ِرَْلا ىف اَذو

 اوزاجأ مهنإف «نييفوكلل افالخ ءالمع ال ىنعم اهب ىزاجيف «فيك» امأو

 .برطق مهقفاوو ءاسايق اهب مزجلا

 هدرو «رعشلا ىف اهب مزجي اهنأ ىلإ ىرجشلا نبا مهنم موق بهذف «ول» امأو

 . 9ةيفاكلا ىف فنصملا

 ىلع ول لمح عانتما حصألاو :مزجلا لماوع رخخآ ىف :ليهستلا ىف لاقو

 «ةغل ىلع كلذ دارطا معزو «ارارطضا الإ اهب مزجي مل ول :لصف ىف لاقو «نإ

 نم نأ مهضعب ركذو «بهاذم ةثالث هيف لصحتيو ىرجشلا نبا ةقفاوم هرهاظف

 . حيصف نع '؟”«اهب» مزجلا لمحي مل برطق لاقو ""نمهم» مزاوجلا
 راو ردع و 9

 امسو اياوججو ءازجلا لتي ادق طرش : نيضتقي نيلعف
 ةيناثلاو اطرش ىلوألا ىمست نيتلمج ىضتقت طرشلا تاودأ نم الك نأ : ىنعي

 نوكت نأ (اضيأ) اهنمف :ةيناثلا امأو «ةيلعف فا نوك بجيو .اضيأ اباوجو ءازج

 .ىتأيسو ةيمسا نوكت دقو «ةيلعف

 ؟نيتلمج لقي ملو (نيلعف) لاق ملف :تلق نإف

 ال كلذ ناك نإو «نيلعف انوكي نأ ءازجلاو طرشلا قح نأ ىلع هيبنتلل :تلق
 . ءازجلا ىف مزلي

 ٠ :ناهيبنت

 طرشلا ةادأ ىلع مدقت نإو «مدقتي ال هنأ (ءازجلا ولتي) هلوق نم مهف :لوألا

 بمهذو «نييرصبلا روهمج بهذم اذه «هايإ سيلو ءهيلع ليلد وهف باوجلاب هيبش
 .لوألا حيحصلاو ءهسفن باوجلا هنأ ىلإ ديز وبأو دربملاو نويفوكلا

 ىتم ,ىلع المَح اذإب مزج عاشو : ةيفاكلا تيب مامت )١(

 ىردي نم اهفعض ةجح وذ رعشلا ىف اهب مزجلا زوجو :هلوقب (0)
 .(مك) ج ء«ب ىفو (نمهم) أ ىف (*)
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 طرشلل ةمزاجلا ىه طرشلا ةادأ نأ (نيضتسقي) هلوق نم ذخؤي دق :ىناثلا

 .هل ةمزاج ةادألا نأ ىلع قافتالا لقنف طرشلا امأ ءامهل اهئاضتقال اعم ءازجلاو

 هنإ :لوق ىفو «ءازجلا لعفو وه ىنبم هنأ :لوق ىف هنعف :ىنراملا ذدشو

 . ىنبم ءازجلا لعفو برعم

 ' :لاوقأ ةعبرأ هيفف ءازجلا امأو

 نييرصبلا نم نيققحملا بهذم وهو :ليق «هل ةمزاجلا ىه ةادألا نأ :لوألا

 هراتخاو «طرشلا لعفب مزجلا نأ ىلإ شفخألا بهذو «(هيويبيس ىلإ ىفاريسلا هازعو

 :ليقو «ليلخلاو هيوبيس ىلإ بسنو «اعم لعفلاو ةادألاب :ليقو «ليهستلا ىف

 .نيفوكلا بهذم وهو ءزاوجلاب
 مث و - 7

 نيفلاختم وأ امهيفلت و نيع راضم وأ نييص ام و

 :لاوحأ ةثالث هل طرشلا نأل ءروص عست امهلف نيلعف ءازجلاو طرشلا ناك اذإ

 اهب اياوحصمو مل نم ايراع اعراضم وأ ظفللا ىضام نوكي نأ :اهدحأ

 ٠ . كلذك ءازجلاو

 رايتخالا ىف زوجت ةينامث اهنم ةعست ةئالث ىف ةثالث برض نم لصاحلاو
 مل نم ايراع ايضام ءازجلاو «ءاعراضم طرشلا نوكي نأ وهو «هيف فلتخم دحاوو

 ىف هزاوج فئنصملاو ءارفلا بهذمو «رعشلا ىف الإ زوجي ال هنأ روهمجلا بهذمف

 هل رفغ اباستحاو اناميإ ردقلا ةليل مقي نم» :ِدكَك هلوقب فنصملا لدتساو «رايتخالا

 :©7كلذ ىلإ اهلئاق رطضي مل تايبأ ىف كلذ درويو «رخأت امو هبنذ نم مدقت ام

 امهنوك نإف ء.حوجرمو حجار اهنم رايتخالا ىف ةزئاجلا ةينامثلا كلت مث
 نم ىلوأ ءىمل نود نيعراضم وأ ءامهالك وأ امهدحأ مل ةبحاصمب وأ اعضو نييضام

 :هلوق اهنم )١(
 ديرولاو هقلح نيب اجشلاك هنم تنك ءىيسب ىندكي نم

 1 :هلوقو

 اباهرإ ءادعألا سْفنأ متألم اولصت نإو مكانلصو انومرصت نإ
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 م يبد ىدوو - 00 ا ا

 نهو عراضم دعب هعفرو نَسَح اَربلا كعفر ضم َدْعَبو

 نمو «هعفرو همزج زاج ايضام طرشلاو اعراضم ناك اذإ ءازجلا نأ : ىنعي

 . "74 هئرح يف هل دزن ةرخآلا ثرح ديري ناك نمط :ىلاعت هلوق مزجلا

 "'ريهز لوق عفرلا نمو
 مرح الو ىلام بئاغ ال :لوقي 2 ةبغسُم موي ليلخ هاتأ نإو

 ىف ءىجي ال هنأ مهضعب معرو ءاقلطم رايتخالا ىف هراوج ىلع ةمئألا صنو

 .ناك عم الإ حيصفلا مالكلا

 نأب مظانلا حرص دقو «مالكلا يف ءاج هملعأ ال :نيرخأتملا ضعب لاقو

 ؟نسحأ نيهجولا ىأف :تلق نإف

 هسكع باوصلاو «مزجلا نم نسحأ عفرلا نأ نيرخأتملا ضعب معز :تلق

 .ىروشلا ةروس نم ٠ ةيآلا نم )١(

 .طيسبلا نم وهو - نانس نب مره اهيف حدمي ةديصق نم ىملس ىبأ نب ريهز وه : هلئاق (؟)

 «ةعاجم «ةبغسماا ةجاحلاو رقفلا ىهو ةلخلا نم «ةجاحلا وذ ريقفلا : انه دارملا «ليلخ» :ةغللا

 .مارحو عونمم «مرح» عوجلا هب دتشا اذإ - نالف بغس نم

 هنم لخأ دق ةجاح وذ ءاجاذإ :لوقيف الئاس دري ال هنأو دوجلاو مركلاب امره فصي : ىنعملا

 لئاسلل لوقي الو ءهيلع لوصحلا نع هتعاطتسا مدعو هلام قيضب رذتعي ال - عوجلا

 .مورحم عونمم تنأ : جاتحملا

 ءاهلاو طرشلا لعف مزج لحم ىف ضام لعف «هاتأ» نيلعف مزجي طرش فرح «نإ» :بارعإلا

 لعف «لوقي» موي ىلإ فاضم «ةلأسم» هاتأ هلوقب قلعتم فرظ «موي» هلعاف «ليلخ» هلوعفم

 «ىلام» اهب عوفرم ال مسا «بئاغ» سيل لمع ةلماع ةيفان ضان عوفرم طرشلا باوج عراضم

 فوطعم «مرح» ىفنلا ديكأتل ةدئاز :ال «ةفطاع واولا «الو» ال ربخ دسم دس بئاغل لعاف

 ١ . بئاغ ىلع
 . ضام طرشلا لعف نأل «طرشلا باوج وهو عفر ثيح «لوقي#» هلوق :دهاشلا

 ليقع نباو 23” /594 ماشه نباو «؟ /0586 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 عمهلا ىف ىطويسلاو «58١ص ىدوكملاو «7١١ص ىطويسلاو ءمظانلا نباو 2” /1174
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 :ةدئاف

 ءافلا ريدقت ىلع هنأ ىلإ دريملاو نويفوكلا بهذو «ءفوذحم طرشلا باوجو ميدقتلا

 نع فعض ايضام هنوكل ءطرشلا لعف ىف ريثأت طرشلا ةادال رهظي مل امل لب ءءافلا

 . باوجلا يف لمعلا

 يف ام اودْبت نو وحن امهمزج بجو نيعراضم ءازجلاو طرشلا ناك اذإو

 . 04 هللا هب مكيساحي هوفخت . وأ مكسفنأ
 :؟هلوقك موزجم عراضم طرشلاو اعوفرم باوجلا ءىجي دقو

 حرصت كوخأ عّرصُي نإ كنإ 0 عرقأ اي سباح نب عرقأ اي
 .فعض : ىأ «نهو عراضم دعب هعفرو» هلوقب ةراشإلا هيلإو

 ؟ةرورضلاب صخي مأ درطي لهف :تلق نإف

 ءاج دقو : لاق هنإف « هيوبيس مالك رهاظ وهو «ةرورض هنأ ىلع اوصن :تلق

 .رعشلا يف

 .ةرقبلا ةروس نم 785 ةيآلا نم )١(
 هللا دبع نب ريرج نيب تناك ىتلا ةرفانملا ىف دشنأو ؛ىلجبلا مراثخ نب ورمع وه : هلئاق ()

 امهنيب مكحيل سباح نب عرقألا ىلإ ارفانت دق اناكو «ىبلكلا ةأطرأ نب دلاخو ىلجمبلا

 .زجرلا نم وهو - .همالسإ لبق كلذو

 عرقأل تعن «نب» بصن لحم ىف مضلا ىلع ىنبم ىدانم «عرقأ» ءادن فرح ءاي» :بارعإلا
 بصنو ديكوت فرح «كنإ» لوألا ءادنلل ديكوت «عرقأ اي» هيلإ فاضم ؟«سيباح» هلحم ةاعارمب

 بئان «كوخأ» طرشلا لعف لوهجملل ىنبم عراضم لعف «عرصي» ةيطرش «نإ» همسا فاكلاو

 لعفلا بئانو طرشلا باوج لوهجملل ىنبم عراضم لعف «عرصت» هيلإ فاضم فاكلاو لعاف

 طرشلا لعفو « اعوفرم اعراضم طرشلا باوج عقو ثيح «عرصت . عرصي نإ» هلوق :دهاشلا

 1 . عراضم

 «مظانلا نباو 27/7784 ليقع نباو .7/087 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ : هعضاوم

 هيوبيسو 90١ عمهلا ىف ىطويسلاو 2١ ة8ص ىدوكملاو 2ا١١؟7ص ىطويسلاو

 .ةنازخلا ىف 44٠ مقر دهاشلاو ء١ 57

١ 



 عفرلا نسحي امنإو «مزجلا رايتخالا «كررأ ىنرزت نإ» ىف :ىرابنألا نبا لاقو

 :هريدقتو «لكأت انرزت نإ كماعط» مهلوقك «نإ» لبق ءازجلا بلطي ام مدقت اذإ انه

 . ىهتنا .انرزت نإ لكأن كماعط

 ملو ءهتلقب اهضعب ىفو «ةرورض هنأ :ليهستلا خسن ضعب ىف حرصو

 طرشلاو اعوفرم باوجلا ءىجي دقو :ةيفاكلا حرش ىف لاقو «ةرورضلاب هصخي

 .©2046توملا مككردي اونوكت امنيأ» ناميلس نب ةحلط ةءارق هنمو «موزجم عراضم
 :تاهيبنت

 ىلع هنأ ىلإ دربملا بهذف «عراضملا دعب عفرلا جيرخت ىف فلتخا :لوألا

 «كنإ» وحن هبلطي نأ نكمي ام هلبق نوكي نأ نيب هيوبيس لصفو ءاقلطم ءافلا فذح

 نكمي ام هلبق نوكي نأ نيبو «ريخأتلاو ميدقتلا ىلع نوكي نأ ىلوألاف «تيبلا ىف

 تناك نإ :ليقو «سكعلا زوجو «.ءافلا فذح ىلع نوكي نأ ىلوالاف «هبلطي نأ

 .ريخأتلاو ميدقتلا ىلعف الإو ءءافلا رامضإ ىلعف طرش مسا ةادآلا

 الأب ليهستلا خسن ضعب ىف ءديقو «عراضم دعب هلوق ىف قلطأ :ىناثلا

 . ىضاملا دعب هعفرل ءاريثك ملب ىفنملا دعب ءازجلا عفر لعجو «ملب ايفنم نوكي

 ريدقت ىلع هنأ ىف دربملا ةقفاوم «ازجلا كعفر» هلوق نم رهظي دق :ثلاثلا

 نكي مل نإو مزجلا ةلاح هرابتعاب ءازج هامس نوكي نأ لمتحيو ءازج هتيمستل «ءافلا

 . عفر اذإ ءازج

 لعجني مَل اهريغ أ نإل اطرش >> لعج ْوَل اًباوج اًمْنح اًمب نرفاو
 ىلع ءاج اذإف ءاطرش هلعجل احلاص العف نوكي نأ طرشلا باوج لصأ

 دق نم ادرجم افرصتم ايضام ناك اذإ كلذو ءاهب نرتقي ءاف ىلإ جتحي مل لصألا
 .ملو الب ايفنم وأ ادرجم اعراضم وأ ءاهريغو

 هلوق وحن كلذو عفر اعراضم ناك نإف « ءاهب هنارتقا روجيو :حراشلا لاق

 الق هّبرب نمؤي نمَق ) : ىلاعت هلوقو "74 تقدصَف لبق نم دق هصيمق ناك نإ : ىلاعت
 . ىهتنا "”4 اقهر الو اسْخَب فاَحَي

 .ةذاش ىهو - مككردي عفرب - ءاسنلا ةروس نم ٠7 ةيآلا نم (1)
 .فسوي ةروس نم 7١ ةيآلا نم (؟)

 .نجلا ةروس نم ١7 ةيآلا نم (7)
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 اهيحك اوم ىلع صني ملو « مهين( لإ ءافعنإ لاَوَه1 عب اني مل_وهو موصحطا سرر ومك دموي
 . ماع هيلز . مهنتك دك



 *هجوأ ةثالث نم ضرتعم وهو

 عم باوجلا وه لعفلا نأ هرهاظ ىضتقي «اهب هنارتقا زوجيو» هلوق نأ :لوألا

 . ءافلاب هنارتقا

 لاق «ةيمسا ةلمج باوجلاو «فوذحم أدتبم ربخ لعفلا نأ ذئتيح قيقحتلاو
 ربخ لعفلا نوكي نأ ىغبنيو «لصألا فالخ ىلعف اهب نرتقا نإف .ةيفاكلا حرش ىف

 .اعراضم ناك نإ لعفلا مزجو ءافلا ةدايزب انمكحل كلذ الولو ءادتبم

 :ناقيرط هل عراضملاب ةيطرشلا ةلمجلا طبر :ليق ولو :نايح وبأ خيشلا لاقو
 .الوق ناكل «هعفرو ءافلاب :رخآلاو «همزجب :امهدحأ

 لب ؛ءكلذك سيلو ءاقلطم ىضاملا نارتقا زاوج همالك رهاظ نأ :ىناثلاو
 :برضأ ةثالث ىلع درجملا فرصنملا ىضاملا

 دعو هب دصقي ملو ىنعم البقتسم ناك ام وهو «ءافلاب هنارتقا زوجي ال برض

 .«ورمع ماق ديز ماق نإ» وحن ديعو وأ

 ناك نإإ وحن ىنعمو اظفل ايضام ناك ام وهو «ءافلاب هنارتقا بجي برضو
 .ةردقم هعم دقو « تقدصف لبق نم دق هصيمق

 وأ دعو هب دصقو ىنعم البقتسم ناك ام وهو «ءافلاب هنارتقا زوجي برضو ْ

 .90مرانلا يف مهو تكف يسلب ءاج نمو إف وحن ديعو
 .ةيفاكلا حرش ىف ليصفتلا اذه ىلع فنصملا صن دقو

 سيلو ©« تقدصف »8 ىلاعت هلوقب ءافلاب هنارتقا زوجي ام لّثم هنأ :ثلاثلاو
 بجو اطرش لعجي نأل حلصي ال باوجلا ناك اذإو «بجاولا لاثم وه لب «كلذك
 1 .ةادآلاب اهطابترا ملعيل ءءافلاب هنارتقا

 انورقم وأ فرصتم ريغ العف وأ «ةيبلط ةيلعف وأ ةيمسا ةلمج ناك اذإ كلذو

 ."”برب انورقم وأ امسق نوكي وأ «نإ وأ نل وأ امب ةيفنم دق وأ فوس وأ نيسلاب

 .لمنلا ةروس نم 69 ةيآلا نم قللز

 : :هلوق ىف مهضعب اهمظن (1)
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 ليثمتلا بطخو ءاطرش اهلعج حلصي ال اهنأل «ءءافلا اهمزلت ةبوجألا هذهف

 : 7هلوقك ةرورضلل اهركذ بجاولا ءافلا فذحت دقو

 . اهركشي هللا تانسحلا لَعفي ْنَم

 امب رودنلا لثمو «رودن وأ ةرورضلا ىف الإ اهكرت زوجي ال :حراشلا لاقو

 عتمتسا الإو اهبحاص ءاج نإف» :بعك نب ىبأل ِديِلَي هلوق نم ىراخبلا هجرخأ

 ىف أدتبيلا فذحو اهفذح ءاج دقو ءرايتخالا ىف اهفذح ةزاجإ دربملا نعو “اهب
 : © قى
 . هلوف

 سيفنتلابو نلبو دقو امبو دماجبو ةيمساو ةيبلط -
 طرش ةادأب هريدصت ىرشوندلاو ءمسقلاو برب هريدصت مامهلا نبا لامكلا دازو :نابصلا لاق

 .ه ةيآلا «مهضارعإ كيلع ربك ناك نإو» وحن
 .هيوبيس دهاوش نم وهو «تباث نب ناسح انديس نب نمحرلا دبع وه :هلئاق )١(

 .طيسبلا نم وهو - نالثم هللا دنع رشلاب رشلاو :هزجعو

 رشلا لعفي نمو .فعاضملا ءازجلاو هركشو هللا ءاضرب ظحي فورعملاو ريخلا لعفي نم :ىنعملا
 . هلثم ىزاجي

 كرحو موزجم طرشلا لعف «لعفي» - ادتبم - نيلعف مزجي مزاج طرش مسا «نم» :بارعإلا

 ةرسكلاب بوصنم هلوعفم «تانسحلا) نم ىلع دوعي هلعافو «نينكاسلا نم صلختلل رسكلاب

 لحم ىف أدتبملا ربخ ةلمجلا «اهركشي# أدتبم «هللا» ملاس ثنؤم عمج هنأل «ةحتفلا نع ةباين

 «رشلا» «نم» أدتبملا ربخ هباوجو طرشلا ةلمجو ءطرشلا باوج ربخلاو أدتبملا ةلمجو عفر

 ربخ ؟نالثم» هيلإ فاضم ؛هللا» ةيفرظلا ىلع بوصنم ؛دنع» ةلباقملل رشلاب ىف ءابلاو أدتبم
 . أدتبملا

 نأ بجي ناكو .ءطرشلل اباوج تعقو دقو «ةيمسا ةلمج اهنإف «اهركشي هللا» هلوق :دهاشلا

 .ةرورضلل تفذح اهنكلو ءءافلاب نرتقت
 «مظانلا نباو 27/40١ ماشه نباو 27/0417 ىنومشألا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 دهاشلاو ١١/5470 هيوبيسو 2١/506 ىنغملا ىفو 27/٠5 عمهلا ىفو 7١١2ص ىطويسلاو

 . ةنازخلا ىف ١

 . هيلإ اهدأف :ىأ هب ملغلل فوذحم لوألا طرشلا باوجو «ةطقللا نأش ىف :يأ (')

 .ليوطلا نم وهو - ىدسألا نالف وه : هلئاق (")

 اهبرش زنعلا اوعكنت ال لعث ىنب :هردصو
 «قزعاملا «زنعلا» ابلح اهتدهج : ةقانلا تعكن نم «زنعلا عكني» ئيط نم ةليبق «لعث» :ةغللا

 - .ءاملا نم ظحلا وهو - نيشلا رسكب «اهبرش» زعملا نم ىثنألا ىهو
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 ملاظ رنعلا مككني نم ٍلَمُت ىنب
 ؟طرشلا باوج ىف ىتلا ءافلا هذه ام :تلق نإف

 انه تنيعتو «ورمع موقيف ديز موقي» وحن يف ةنماكلا ببسلا ءاف ىه :تلق

 نع جرخت الو قلمج ىلع ةلمج ةفطاع اهنأ مهضعب معرو كيرشنلل ال طبرلل
 .ديعب وهو .فطعلا

 ةاَناَكم اَنل اذإ دجَت ناك :اجاقملا اَذِإ ءاَقلا فُلْخَتو

 كلذ نوكي الو طبرلا يف اهفلختو ءافلا ماقم موقت دق ةأجافملا اذإ نأ : ىنعي

 .ةيمسالا ةلمجلا ىف الإ

 :ناتدئاف «ءافلا فلختو» هلوق نم مهف دقو

 هلق ةردقم يشل طيلا نأ بهذ نم انالخ اهسفناذب طيرلا نأ ٠ :ىلوألا

 ازئاج كلذ ناك نإو .باوجلا ىف اذإو ءافلا نيب عمجلا روجي ال هنأ :ةيناثلاو

 .نييوحنلا ضعب هيلع صن امك اهنع ةبئان اهنوكل «هريغ ىف
 ةلمجلا ىف كلذ نوكي امنإو «ءافلا فلخت» هلوق ىف قلطأ :تلق نإف

 :طورش ةثالثب لب ءاقلطم ال «ةيمسالا

 .«هل ليوف ديز ىصع نإ» وحن ةيبلط نوكت الأ :لوألا

 .«مئاقب ورمع امف ديز ماق نإ) وحن ىفن ةادأ اهيلع لخدي الأ :ىناثلاو

 كلذ لكف .«مئاق ارمع نإف ديز ماق نإ» وحن نإ اهيلع لخدي الأ :ثلاثلاو

 'لمث ىنب اي :ريدقتلاو ءادنلا فرح هنم فذحو بوصنم فاضم ىدانم «لعث ىنب» :بارعإلا -
 تعقو «نم ىلإ عجري ىذلا ريمضلا وهو لعافلاو لعفلا نم ةلمج «غكني» ةيطرش «نم»

 ادتبمل ربخ هنأ ىلع عوفرم «ملاظ» ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعضم ةزنعلا» طرشلا لعف
 .ملاظ وهف :ىأ فوذحم

 وهف :ىأ .طرشلا باوج ىه ىتلا ءافلا عم أدتبملا هنم فذح ثيح «ملاظ» :هلوق :دهاشلا

 .ملاظ

 . ١/875 هيوبيسو 27/846 ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم
5 
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 اذإ نأ ررقت دقف اضيأو) ةيمسالا ةلمجلا ىف كلذ نأ ىلإ دشري هلاثم :تلق

 ءاهيلع هيبنتلا ىلإ جتحت ملف .""ةيمسالا ةلمجلا الإ ابلاغ اهيلت ال ةيئاجفلا
 .هحوضول

 اهطارتشا ىلع لدي ام همالك ىف سيل هنأ الإ اهزاح دق هلاثمف طورشلا امأو

 . ليهستلا ىف لوألا ركذ دقو

 تاودأ نم اهريغو ؛نإ) دعب اهب طبري «اذإ) نأ همالك رهاظ :تلق نإف

 هصخف «ءافلا نع ةأجافملا اذإ نإ دعب بونت دقو» ليهستلا خسن ضعب ىفو ءطرشلا

 .نإب

 .قالطإلا ىلع نييوحنلا صوصن :تلق

 هلوقك ةيطرشلا اذإ دعب تءاج دقو ءنإ عامسلا درومو : :نايح وبأ خيشلا | لاق

 . "76 نوريشبتسي مه اذإ هدابع نم ءاشي نم هب باصأ اً ىلاعت

 نق ثيلقتب واول وأ اقلاب ٠ نفي نإ ارجل دْمَب نم لغفلاو
 زاج واولا وأ ءافلاب نورقم عراضم هدعب ركذو ءاهباوج طرشلا ةادآ تذخأ اذإ

 ئرقو «نأ رامضإ ىلع هبصنو «فانئتسالا | ىلع هعفرو باوجلا ىلع افطع همزج

 «سابع نبا نع ىوري بصنلاف (774(رفغَيف هللا هب مكبساحي # : ىلاعت هلوق ةئالثلاب

 دعب عقاولا هدعب عقاولا هبشأف هعوقو ققحتي مل هنومضم نال ءازجلا دعب زاج امنإو

 . ماهفتسالا

 : هيشت

 دعب ناك اذإ : حراشلا لوقو «هريغو موزجملا لمشي «ازجلا دعي نم» هلوق

 ىرق دقو «ةئالثلا هجوأآلا زاوج ىف طرش مزجلا نأ مهوي موزجملا طرشلا باوج

 . "4 رفكيو مكل ريخ وهف ءارقفل اهوتؤتو اهوفخت نإو ف :ىلاعت هلوق ةثالثلاب

 .جايب )غ3(

 .مورلا ةروس نم 44 ةيآلا نم (7)

 .ةرقبلا ةروس نم 788 ةيآلا نم (5)
 .ةرقبلا ةروس نم الال١ ةيآلا نم (5)
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 مو 5 - م للزب ما” وهو” ب

 افنتكا نيتلمجلاب ناواو وأ 2 اقرْنِإ لعفل بصت وا مْرِجَو

 لبق فانئتسالا "”(حصي ال) ذإ عفرلا عنتم دماو نأ رامضإب هبصنو طرشلا لعف ىلع

 . ءازجلا

 . هيسنك

 ةءارقب اولدتساو «اهدعب بصنلا اوزاجأف ءواولاو ءاملاب مل نويفوكلا قحلأ

 دارو .©"”4تْوَمْلا هكردي مث هلوسرو هللا ىَلِإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو إ) نسحلا

 .وأ مهضعب

 مهف ىتعملا نإ ىتأي ْدَق سْكعلاو ملع دق باوج ( صا ىتْغَي طرشلاو
 74 مترَكذ نئأ » ىلاعت هلوق طرشلاب ء ءاتغتسا هب ملعلل باوجلا فذح لاثم

 :"رعاشلا لوق هسكع لاثمو «ريثك وهو «متريطت - ملعأ هللاو :هريدقت

 ماسحلا كقرفم َلْعَي الإو 2 ءافكب اَهَل تسلق اَهَقْلَطَ

 .(حلصي ال) أ ىفو ج ءب )١(

 .ءاسنلا ةروس نم ٠١١ ةيآلا نم (؟)

 .سي ةروس نم ١9 ةيآلا نم (*)

 وهو - ءانسح ةأرما هتحتو اميمد ناكو ءارطم بطاخي - ىراصنألا صوحألا وه :هلئاق (5)

 .رفاولا نم

 «كقرفم» نيجوزلا نيب ؤفاكتلل امزال ربتعي امم هريغو بسحلا ىف لئاممو واسمب ؛ءفكب» :ةغللا
 . عطاقلا فيسلا «ماسحلا» رعشلا قرفي ثيح سأرلا طسو :قرفملا

 هلوعفم اهو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رمأ لعف قلطو ةفطاع ءافلا اهقلطف» :بارعإلا

 قلعتم رورجمو راج «اهل» همسا ءاتلاو صقان ضام لعف سيل «ةيليلعت ءافلا ؛«تسلف»

 نإ ةفطاع واولا «الإو» ةردقم ةحتفب بوصنم سيل ربخ ءفك «ةدئار ءابلا «ءفكب» ءفكب

 ال نإو :ىأ - هلبق ام هيلع لدي فوذحم طرشلا لعفو «ةيفانلا ال ىف تمغدأ ةيطرش

 فاكلاو لوعفم «كقرفم» واولا فذحب موزجم طرشلا باوج عراضم لعف «لعي» 'اهقلطت
 . لعاف «ماسحلا» هيلإ فاضم

 .اهقلطت الإو :ىأ ءالب ةنورقم نإ ةادألا نأل ءطرشلا فذح ثيح ؛لعي الإو» هلوق :دهاشلا

 ليقع نباو .* /5 ٠5 ماشه نباو ء"/١59 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .7/57؟ عمهلا ىفو ,.8١١ص ىطويسلاو ١6١« ص ىدوكملاو «مظانلا نباو ءك" 4

١45 



 .اهقلطت الإو :ىأ

 : هيبئث

 :دئاوف مظنلا نم مهف

 زوجي ال هيلع ليلد ال هنوكل «باوج وأ طرش نم ملعي ال ام نأ : ىلوألا

 . حضاو كلذو ء.هفذح

 هلوقل «باوجلا فذح نم لقأ طرشلا فذح نأ : ةيناثلاو

 .ةيفاكلا حرش ىف كلذ ىلع صن دفو ليلقتلل انه

 :فاشترالا ىفو «نإ عم نوكي نأ طرشلا فذح ىف طرتشي ال هنأ :ةثلاثلاو

 هفذح ىلع دشنأو «ريثك اهعم هفذحو «ليلق نإ نودب هفذح :حراشلا لاقو

 | :"”اهريغ عم

 ديزي دافصلا ىف الإ جني الو 2 رماع ةّنظب (رسَق اوُدَخْوُت ىَتَم

 مل

 دق
 دق نإف «ىتأي دقل»

 .اوذخؤت اوفقثت ىتم دارأ

 لعفلا نم ال ضيوعت طرشلا لعف فذح ىف طرتشي ال هنأ :ةعبارلاو

 يف طرشلا لعف فذح زوجي ال :الاق امهنإف ىدبالاو روفصع نبال افالخ فوذحملا

 .فوذحملا لعفلا نم ال ضيوعت طرشب الإ مالكلا

 .ليوطلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق )١(
 ةمدنهتلا : ءاظلا رسكب «ةنظبا» ابصغو ارهق - نيسلا نوكسو فاقلا حتفب - «ارسق» :ةغللا

 و .لغو ديق نم ريسألا هب قثوي ام وهو - ءافلا فيفختو داصلا رسكب - «دافصلا»

 جني ال متذخأ ىتم :لوقي ثيح مهريبك رماع نيذلا موقلا ءالؤه ريذحت رعاشلا دارأ : ىنعملا

 .دافصلا ىف ديقي اضيأ هنإف «ديزي ريغ مكنم دحأ
 اوفقثت ىتم :ىأ .فوذحم طرشلا لعفو طرشلا باوج «اوذخؤت» ةيطرش «ىتم» :بارعإلا

 ؛رماع» اوذخؤت هلوقب قلعتم رورجمو راج «ةنظبازييمتلا ىلع بوصنم ««ارسق» اوذخؤت
 .ةاغلم الإو لعاف ديزيف ءدافصلا ىف وهو الإ ديزي جني الو ريدقتلا «جني الو» هيلإ فاضم

 .اوذخؤت اوفقثت ىتم هلصأ ذإ .هطرشلا لعف هيف فذح ثيح ؛«اوذخؤت ىتم» هلوق :دهاشلا

 ىف ىطويسلا هركذو ءمظانلا نباو 27/997 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 7/6 عمهلا
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 . 204 كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو إف :ىلاعت هلوق وحن

 هرهاظف نإ ةيلات الب ىفنملا طرشلا اذكو «ليهستلا خسن ضعب ىفو :تلق

 .نيرمألا طارتشا

 :ناهيبنت

 طرشلا ئنعي «ةرورضلا ىف نإ دعب نافذحيو :ليهستلا ىف لاق :لوألا

 ١ . ءازحلاو

 ننإو تلاق ..... :©9هلوقك

 .ةلق ىلع رايتخالا ىف هزاوج ىلع لدي ام مهضعب مالك ىفو

 .ةبوتلا ةروس نم ” ةيآلا نم )١(

 .زجرلا نم وهو - جاجعلا نب ةيؤرل ةاحنلا هبسن : هلئاق ()

 1 :همامتو

 ننإو تلاق امدعم اريقف ناك 202 ننإو ىملس اي معلا تانب تلاق
 .هدنع ءىش ال رقفلا ديدش «امدعم» :ةغللا

 ؟هل لام ال رقفلا ديدش ناك نإو لعبلا اذهب نيضرتأ :اهل ىملس مع تائب تلاق : ىنعملا
 .كلذك ناك نإو هب تيضر معن :نهتباجأف

 ءادن فرح ؛اي» هيلإ فاضم «معلا» لعاف «تانب» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تلاق» : بارعإلا
 «ناك١ فرح ةدئازلا نوئلاو نينكاسلل رسكلاب تكرحو ةمزاج ةيطرش نإو ىدانم «ىملس»
 ربخل ةفص «امدعم» ناك ربخ «اريقف» رتتسم ريمض اهمساو طرشلا لعف صقان ضام لعف
 اريقف ناك نإو :هريدقتو مالكلا ىنعم هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو اهل ناث ربخ وأ ناك
 .لاثم ىلع ةفطاع واولا «نإو» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف .تلاقو ءهب نيضرت امدعم
 اتلمجو امهيلع اهباوجو ةقباسلا طرش ةلالدل اهباوجو اهطرش فذح ةيطرش نإ ؛ةقباسلا

 .لوقلا لوقم بصن لحم ىف نيعضوملا يف باوجلاو طرشلا
 اريقف ناك نإو :ريدقتلا نال ءاعينمج ءازجلاو طرشلا هيف فذح ثيح «ننإو» هلؤق :دهاشلا

 . هتيضر امدعم

 ماشه نباو «مالكلا باب ىفو ."/097 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
 .ةنازخلا ىف 5817 دهاشلاو «” /57 عمهلا ىفو ,.8١١ص ىطويسلاو ءك١ 8
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 روج نمل افالخ طرشلا تاودأ نم اهريغ الو نإ فذح روجي ال : ىناثلاو

 ."”هنم لعجو ءاهفذحي لعفلا عفتريو :لاق .نإ ىف كلذ

 0 ودبيف ٌةرات ءاملا رسحي ىنيع ناسنإو

 .فيعض وهو

 مرتلم وهف ترَخآ امباوج ١ ْمَسَقَو طرش عامتجا ىَدَل فذحاو

 وأ نإ وأ ماللاب دكؤم هباوج نأ الإ باوج ىلإ هجايتحا ىف طرشلاك مسقلا

 باوجب ءانغتسا امهنم رحخأتملا باوج فذح مسقلاو طرشلا عمتجا اذإف « ىفنم

 ماق نإ هللاو» مسقلا مدقت لاثمو همركأ هللاو ليز ماق نإ طرشلا مدقت لاثم .مدقتملا

 ش . «هنمركأل ديز

 اقلطم طرشلل باوجلا لعج مدقت نإف «ربخ وذ امهيلع مدقتي مل اذإ اذه

 :هلوقب كلذ ىلع هبن دقو ءرخآت وأ ٍمدقت مسقلا باوج فذحو

 هما 000 مع 5.5 همم موه

 ردح الب اًقلطم حجر طرشلاق ربح وُذ لبو ايَلاَوَت إو

 باوجف «كمركي هللاو مقي نإ ديز» و «كمركي مقي نإ هللاو ديز» كلذ لاثم

 . طرشلا باوجب ءانغتسا نيلاثملا ىف فوذحسمم مسقلا

 ىنعمب لخم هطوقس نأل ءربخ ىذ مدقت عم طرشلل باوجلا لعج امنإو

 .ديكأتلا درجمل قوسم هنإف ءمسقلا فالخب ءاهنم وه ىتلا ةلمجلا

 .هوحنو ناك مسا وأ أدتبم نم اربخ بلطي ام ربخلا ىذب دارملاو

 .ربخلاو أدتبملا باب ىف هحرش ىضم تيبلا اذه )١(

 لعاف «ءاملا» ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «رسحي» هيلإ فاضم «نيع» ادتبم «ناسنإ) :هبارعإ

 ودبيو ةفطاع ءافلا «ودبيف» قلطم لوعفم «ةرات» أدتبملا ربخ ةلمجلاو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم
 فوطعم «تاراتو# أدتبم عقاولا «ىنيع ناسنإ» ىلإ دوعي رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف

 ةلمجلاو «ءاملا ىلإ دوعي رتتسم ريمض هلعافو ةمضلاب عوقرم عراضم لعف «تمجياةرأت ىلع

 ءاملا مجي - ىنيع ناسنإ «ءىأ - وه تاراتو :ريدقتلاو «فوذحم أدتبمل ربخ عفر لحم ىف

 ناسنإ» ريمض ىلإ دوعي رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف «قرغي#» ةفطاع ءافلا «قرغيف»

 ْ .ربخلا ةلمج ىلع ةفوطعم عفر لحم ىف ةلمجلاو ؟ىنيع
 .لعفلا عفتراف ةادالا تفذح ثيح «رسحي» هلوق :دهاشلا

١ 2 08 



 :هسنت

 نأ روجي اذه ىلعف «متحتلا ليبس ىلع سيل كلذ نأ ىضتقي «حجر» هلوقو
 صنو «هريغو روفصع نبا ركذ امك ربخ ىذ مدقت عم مدقتملا مسقلل باوجلا لعجي
 ام هيوبيس مالك ىف سيلو .متحتلا ليبس ىلع كلذ نأ ىلع ليهستلاو يفاكلا ىف
 : :لاق مث . متحتلا ىلع لدي

 مدَقم ربح ىذ اللب طش مَسَق دْعَب حجر اميرو
 ربخ وذ مدقتي مل نإو رخآتملا طرشلل باوجلا لعج زاجأ .ءارفلا بهذم اذه

 :"”ىشعألا لوقب ادهشتسم فنصملا هعبتو

 لتفنن موقلا ءاَمد نع اَنْ ال0 ةكرعم بغ نع اَنب تينم نئل
 ماللا لعج ىلع هوحنو تيبلا اولوأتو روهمجلا كلذ عنمو ءهرخأ تايبأو

 طرشلا باوج 274 كيَلِإ يدي طسابب انأ امإ» :ىلاعت هلوق ىرشخمزلا لعجو «ةدئار

 .«نئل» هلوق ىف
 :هجوأ ةثالث نم طرشلل ةيزملا تبثتف :ةيفاكلا حرش ىف لاق

 .طيسبلا نم وهو - سيق :نب نوميم ىشعالا وه :هلئاق )١(

 فرظ - انه - نع ؟بغ نع) ىنابيشلا رهسم نب ديزيل باطخلاو - تيلتبا «تينم» :ةغللا

 - ميلا رسكب - دجلاو ءدج نع ىوريو «ةبقاع :ىأ - نيغلا رسكب - بغو «دعب ىنعمب
 .صلختن «لتفنن» اندجت ال «انفلت ال» ةدشلا وأ ةدهاجملا

 ىنبم ضام لعف «تينم» ةيطرش نإ - نئل هللاو :ىأ .مسقلل ةثطوم ماللا «نئل» :بارعإلا
 ىنعمب فرظ «نع» تينمب قلعتسم «انب» لعاف بئان بطاخملا ءاتو ءطرشلا لعف ءلوهجملل

 لعف 'انفلت» ةيفان «ال» بغ ىلإ فاضم «ةكرعم» هيلإ فاضم «بغ» اضيأ تينمب قلعتم دعب
 نع» لوأ لوعفم «ان» هيف رتتسم ريمض لعافلاو «ءايلا فذحب موزجم طرشلا باوج عراضم

 «عراضم لعف «لتفنن» ءامد ىلإ فاضم «موقلا» لتفنن هلوقب قلعتم رورجمو راج «ءامد

 .ىفلنل ناث لوعفم بصن لحم ىف ةلمجلاو «هيف رتتسم ريمض هلعافو
 مسقلا باوج .فذحو هيلع مسقلا ميدقت عم طرشلل اباوج هعقوأ ثيح ؛انفلت ال» هلوق :دهاشلا

 .اموزجم ال اعوفرم هب ءاحل مسقلل اباوج هعقوأ هنأ ولو «هيلع طرشلا باوج ةلالدل

 «مظانلا نباو 27/5817 ليقع نباو 27/045 ىنومشالا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 6٠ ص ىدوكملاو
 ) )1١ةدئاملا ةروس نم 7 ةيآلا نم .

 ِ لس 1



 .ربخ ىذ مدقت دنع هباوجب ءانغتسالا موزل :اهدحأ

 .ربخ ىذ مدقت مدعو همدقت دنع هباوجب ءانغتسالا موزل :ىناثلاو

 .ربخ ىذ مدقتو هرخأت دنع هباوجي ءانغتسالا زاوج :ثلاثلاو

 :تاهيبنت

 ريغب ليهستلا ىف هديقو (طرش عامتجا ىدل فذحاو) هلوق ىف قلطأ :لوألا

 ىلع امدقت امهباوجب ءانغتسالا نيعتي هنال ءالولو ول وحن نم ازارتحا ىعانتمالا

 :©9هلوقك ارخأت وأ مسقلا

 ُرماع تالاسملا كلت تحسم امل ٌهَداوَس ىدنلا ىدنأ ول مسقأف
 . انيدتها ام هللا الول هللاو "”هلوقكو

 .ليوطلا نم وهو - هلئاق ىلع رثعأ مل : هلئاق )١(

 نونلا حتفب - «ىدنلا» راهظإلا وهو ءادبإلا نم «ىدبأ» دهاوشلا ةياورو رضحأ «ىدنأ» :ةغللا

 : ىأ 0 مهثدحتمو موقلا سلجموهو ليعف نزو ىلع - ءايلا ديدشتو لادلا رسكو

 - نيسلا فيفختو ميملا مضب - «تالاسملا» حودمملا ىلإ عجري هيف ريمضلاو هصخش

 .ةلاسم عمج

 .شيرق ىف ةليبق هب دارأ «رماع» هتيحل ابناج:لجرلا الاسم :ىرهوجلا لاق
 مهبراوش اوحسمي نأ رماع ردق امل موقلا سلجم رضح ول حودمملا نأ فلحي رعاشلا نأ :ىنعملا

 .سانلا ىلع هتوطسو هتبيه نم
 لعف ؟ىدبأ» طرشلل «ول» ريمض لعافلاو عراضم لعف مسقأو فطعلل ءافلا «مسقأف» :بارعإلا

 امل» طرشلا لعف تعقو ةلمجلاو هيلإ فاضم ءاهلاو هب لوعفم «هداوس» هلعاف «ىدنلا» ضام

 كلت» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «رماع» مسقلا باوج نع هب ىفتكاو ول باوج «تحسم
 .هب لوعفم «تاالاسملا

 .طرشو مسقل دحاو باوجب ىفتكا دقف «تحسم الله هلوق :دهاشلا

 .7” /091“ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 نم وهو - قدنخلا موي هلوقي ُْلكي ىبنلا ناكو ءهنع هللا ىضر عوكألا نب رماع وه :هلئاق (؟)
 .زجرلا

 ةيناثلا عانتما طبرل «الول» مسقلا واوب رورجم ةلالجلا ظفلو مسق فرح واولا «هللاو» :بارعإلا

 :ريدقتلاو فوذحم هربخو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم ةلالجلا ظفل «هللا» ىلوألا دوجوب

 الو» هلعافو ضام لعف «انقدصت الو» .الولو مسقلا باوج ءانيدتها ام» دوجوم هللا الول

 هع . هيلع فطع «انيلص

 لي“ 0 د
 2 انهم



 روفصع نبا بهذو .حيحصلا وهو ءاضيأ ةيفاكلا ىف كلذ ىلع صن دقو

 باوج نع نغم هنأل ءايضام هنوك موزلو ءهمدقتل ؛مسقلل كلذ ىف باوجلا نأ ىلإ

 :ليهستلا ىف مسقلا باب ىف هلوقو ءايضام الإ نوكي ال امهباوجو ءالولو ول
 ول نأ ىضتسقي الول وأ ولب ىعانتمالا طرشلا ىف - باوجلا ةلمج ىنعي - ردصتو»

 لماوع باب نم لوألا لصفلا ىف همالكو ءمسقلا باوج هيلع اتلخد «امو الولو

 امهلمشي ملف ىعانتمالا ريغ طرشلل عوضوم بابلا نأ الولو ول ىلع انه هيبنتلا مدع
 ْ . همالك

 .نإ ىنعمب تناك اذإ الإ ؛ول» الو اطرش «الول» نومسي ال ةبراغملاو

 ةيمسقلا ةلمجلاو ءهل باوجلا لعج بجو ءافلاب نرقو مسقلا رخأت اذإ :ىناثلا

 .باوجلا ىه ذئنيح

 . ءافلاب لصو نإ ىنغأ مسقلا باوجيو : ةيفاكلا ىف هلوقو

 سيلو «فوذحم طرشلا باوج نأ مهوي ءهباوج ىنغيف :اضيأ ليهستلا ىفو
 .كلذك

 ام اهتين عم رخأتملا مسقلا ىطعيف ءافلا ىونت نأ جارسلا نبا زاجأ :ثلاثلا

 هللا ملعيف ريدقت ىلع «كنروزأل هللا ملعي مقت نإ» راجأف ءاهب ظفللا عم هيطعأ

 روهمجلا دنع زوجي ال طرشلا باوج ءاف فذح نأل «كلذ روجي الأ ىعبنيو

 .ةرورضلا ىف الإ

 انورقم وأ ايضام الإ ذئايح طرشلا نكي مل طرشلا باوج فذح اذإ : عبارلا

 نم ادرجم اعراضم رعشلا ىف درو دقو «ىهتنا .اليلق الإ :ليهستلا ىف لاق . ملب

 :9©2هنمو ءمل

 مسقلا فذح انه زوجي الو ءالولو مسقلا باوجل هب ىفتكا هنإف «انيدتها ام١ هلوق :دهاشلا -
 . ىفنم باوجلا نأل

 . "ا ىنومشاألا هركذ :هعضاوم

 )١( .لماكلا نم وهو - ىبضلا ةمتع نب هللا دبع وه :هلئاق #
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 ديزم كدزتسي وه نإ كيدلو .

 .ءارفلا الإ نويفوكلا كلذ راجأو

 .ارصتخمم هركذنف «نيطرشلا عامتجا ىلع انه هبني مل :سماخلا

 لوألل ديقم ىناشلاو ءامهلوأل باوجلاف ؛فطع نود ناطرش ىلاوت اذإ

 :©)هلوقك ءهعقوم ةعقاو لاحب هدييقتك
 ظلصسإ ساس 00 7 3 سا هدم رادار مالث
 مرك اهناز زع لقاعم انم اودجت اورعذت نإ انب اوثيغتست نإ

 هئانث لهأ تنأو كيلع ىنثي :هردصو -

 نم مأست الو رجضت ال ذإ ءاداعم دجول كيلإ داع ولو كتمعن ركشيو كيلع ىنثي وه : ىنعملا
 . .دوجلاو لاضفألا

 لعفلاب قلعتم رورجمو راج «كيلع» هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف «ىنثي» :بارعإلا
 مدقم ربخ فرظ «كيدلو» هيلإ فاضم «هئانث» هربخ «لهأ» أدتبم تنأو لاحلل واولا «تنأو»

 - موزجم عراضم لعف «كدزتسي» هدعب ام هرسفي فوذحم لعفل لعاف 'وه» ةيطرش «نإ»

 هب لوعفم فاكلاو ريمض لعافلاو - حتفلاب - رّسفملا مكح - رسكلاب - رّسفملل ءاطعإ
 .باوجلا ليلد وهو - ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم «ديزم»

 .؟مل١ نم ادرجم عراضملا لعفلا ءاج ثيح «كدزتسي#» هلوق :دهاشلا

 ىف 146 مقر دهاشلاو .” /09 عمهلا ىف ىطويسلاو 59٠0/”7: ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 . ةنازخلا

 . طيسبلا نم وهو - هلئاق ىلع فقأ مل :هلئاق )١(

 فونخلاو عزفلا وهو رعذلا نم لوهجملا ةغيص ىلع «اورعذت» ةثاغتسالا نم ؛«اوثيغتست» :ةغللا

 . أجلملا وهو - لقعم عمج «لقاعم»
. 

 «انب» - طرشلا لعف وهو - لعاف واولاو نونلا فذحب موزجم «اوثيغتست» طرشلل نإ : بارعإلا

 موزجسم طرشلا لعف ء.عراضم لعف «اورعذت» طرشلل «نإ» لعفلاب قلعتم رورجمو راج

 باوج وهو نونلا فذحب موزجسم عراضم لعف «اودجت» لوهجملل ىنبم وهو نونلا فذحب

 هب لوعفم ءاهلاو ضام لعف «اهناز» هيلإ فاضم «زع» اودجتل هب لوعفم «لقاعم» نيطرشلل
 .لقاعمل ةفص ةلمجلاو «ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «مرك»

 وهو نيطرشلل دحاو باوجب ىفتكا ثيح «اودجت .اورعذت نإ .اوثيغتست نإ هلوق :دهاشلا

 ش ا .«اودجت»

 . 7/57 عمهلا ىف ىطويسلاو 27/0957 ةيفلألل هحرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 هلوقب هل لثمو .فنصملا لاق اذك ءاعم امهل باوجلاف فطعب ايلاوت نإو

 اهومكلأسي نإ *« مكلاومأ مكلأسي الو مكروجأ مكتؤي اوقتتو اونمؤت نإو» :ىلاعت
 . 24 اولخبت مكفحيف

 ىنتأت نإ) :وحن امهل باوجلاف واولاب فطعب ناطرشلا ىلاوت نإ :هريغ لاقو

 نإ وأ ديز ءاج نإ) وحن امهدحأل باوجلاف وأب وأ «كيلإ نسحأ ىلإ نسحت نإو

 ىناثلاو «ىناثلل باوجلا نأ ىلع اوصنف ءءافلاب وأ «اهمركأف وأ «ةمركأف دنه تءاج

 .واولاب فعلا ىلع لومحم ةفنصملا قالطإف اذه ىلعو لوألا باوج هباوجو

 .دمحم ةروس نم اال 275 ناتيآلا )١(

1) 4 



 ول لصف

 .ىنمتللو «ةيردصمو «ةيطرش :برضأ ةثالث ىلع

 ىهو ةيعانتما :نامسق ىهو « لصفلا اذه ىف ةروكذملا ىه :ةيطرشلاف

 ىلع مالكلا ىتأيسو «لبقتسملا ىف قيلعتلل ىهو «نإ ىنعمبو « ىضاملا ىف قيلعتلل

 .نيمسقلا

 نمو ءارفلاو ىلع وبأ اهركذ نمتو ءهروهممجلا اهركذي ملف ةيردصملا امأو

 اهعضوم ىف حلصي نأ :اهتمالعو «فنصملا ٍمهعبتو ءاقبلا وبأو « ىزيربتلا نيرخأتملا

 ةيآلا لوأت ةيردصم اهنوك ركنأ نمو 204 رمَعي ول مهدحأ دوي » ىلاعت هلوقك نأ

 رمعي ول رمعلا لوط مهدحأ دوي : ىأ .ول باوجو دوي لوعفم فذح ىلع اهوحنو

 .كلذب رسل ةنس فلآ

 هلوق ىف ول ىرشخمزلا لعجو «نييوحنلا نم نم ريثك اهركذف ىنمتلل ىتلا امأو

 ىف درت دق ول نإف «لاكشإ الو مهتدادول ةياكح وهو «ىنمتلل «رمعي ول# :ىلاعت

 باوج يف بصني امك اهباوج ىف ءافلا دعب لعفلا بصني كلذلو «ىنمتلا ماقم

 وأ هسأرب مسق ىه له نكلو 4 توكتف ةرك انل نأ ولف > :ىلاعت هلوقك تيل

 ماشه نب داو غئاصلا نبا صن «فالخ كلذ ىف «نيقباسلا نيمسقلا دحأ ىلإ ةعجار

 اهنأ امهريغ ركذو «ةيعانتمالا باوجب باجت الف .هسأرب مسق اهنأ ىلع ىوارضخلا

 دعب ماللاب اهباوج ءاج دقو .حيحصلا وهو :ليق . ىنمتلا ىنعم تبرشأ ةيعانتمالا

 :؟9هلوق ىف ءافلاب اهباوج

 .ةرقبلا ةروس نم 47 ةيآلا نم )١(

 .ءارعشلا ةروس نم ٠١7 ةيآلا نم (؟)
 .رفاولا نم امهو - سيقلا ؤرما همساو ةعيبر نب لهلهم :امهلئاق (")

 ىنبا ابيعشو امثعش دارأ «نيمثعشلا» ءاسنلا ةرايز رثكي نم - ىازلا رسكب - ريزلا «ريز١» : ةغللا

 ءابلا «بئانذلاب» هوخأ «بيلك» فورعم عضوم .نامثعشلا :ىلاقلا لاقو «ورمع نب ةيواعم

 | 1 .بيلك ربق اهيف دجنب تابضه ثالث وهو - ىف ىنعمب
 بئان «رباقملا» لوهجملل ىنبم ضام «شبن» طرشلل ولو فطعلل ءافلا «ولف» :بارعإلا

 - نأ ريدقتب ول باوج بصنلاب هربخيف» لعفلاب قلعتم رورجمو راج «بيلك نع» لعاف
 لإ

 8م ا(



 مام

 ريز ىأ بئاقتثلاب َربخُيف ٠ . بْيَلك نع ٌرباقللا شب ولف |
 ؟روبقلا تحت َْنَم ُءاقل فيكو اًئيع رَقل نيِمّتعشلا مويب

 الإ ابلاغ عقت ال اهنوكب «ىنمتلا نع تنغأ ةيردصم اهنأ ىلإ فنصملا بهذو
 بصتنيف «ىنمتلا نع ىنغتو .ةيردصملا ركذ دعب :ليهستلا ىف لاق «نمت مهفم دعب

 . ءافلاب انورقم لعفلا اهدعب

 :"”رعاشلا لوق وحن ىلإ ترشأ :هحرش ىف لاقو

 ادهنتُق ناعت ول ىرورش لابج اهنأك عومج ىف مهيلإ انيرس

 باوجك ىئاشنإ نمت باوج هنأل بصن :لوقت نأ «ادهتت١ ىف كلف :لاق

 تهبشأف «هيلع ول ةلالدل ىنمتلا لعف فذحف «ناعت ول انددو لصألا نأل «تيل

 اذهو «تيل باوجك باوج اهل ناكف «هظفل نود ىنمتلا ىنعمب راعشإلا ىف تيل

 باب نم لب «ءافلاب باوجلا باب نم اذه سيل :لوقت نأ كلو «ءراتخملا وه ىدنع

 . ىهتنا .ردصم ليوأت ىف لعفلاو ول نأل ءردصملا ىلع فطعلا

 نع رذتعاو .ةيردصم «ةّرك اَنَل نأ وَلَقط :ىلاعث هلوق ىف ول نأ ىلع صنو
 ش :نيهجوب ةيردصملا نأ نيبو اهنيب عمجلا

 .ديكوتلا باب نم نوكي نأ :رخآلاو نأ تبث ول ريدقتلا نأ ءامهدحأ

 فوذحم هربخو هيلإ فاضم ريزو أدتبم ىأ «ريز ىأ» اهيف ىأ .ىف ىنعمب ءابلا «بئانذلاب» -

 «نيمثعشلا مويب# هربخ امدقم ريز ىأو أدتبم انآ نوكي نأ روجيو ءانأ ريز :ىأ :ريدقتلاو

 دعب ول باوج هرقل: فوذحملا انأ نم لاح بصن لحم ىف هيلإ فاضمو رورجسمو راج

 ىلإ عجارلا هيف رتتسملا ريمضلا وهو ءلعافلاو لعفلا نم ةلمج ىهو ءءافلاب رخخآ باوج
 هنأ ىلع عفرلا هلحمو بجعتلا جرخم جرخأ هنكلو «ماهفتسالل «فيك» زبيمت «انيع» بيلك

 ةفوذحم ةلمج «رويقلا تحت» ءاقل ىلإ ةفاضم ةلوصوم «نم» رخؤم أدتبم «ءاقل» مدقم ربخ
 «هيلإ فاضم روبقلاو هربخ فرظ تحتو أدتبم وهف «روبقلا تحن وه نم :هريدقت ردصلا

 .لوصوملا ةلص ةلمجلاو
 .ربخيف وهو ءافلاب اهياوج دعب ماللاب ءاج دق ول باوج نإ ثيح ؛رقل» هلوق :دهاشلا
 . ١/751 ىنغملا ىف ماشه نباو ل /681/ ةيفلألل هحرش ىف ىنومشالا هركذ :هعضاوم

 .لعفلا بارعإ باب ىف تيبلا اذه حرش ىضم )١(
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 انه ضرغلاو «باتكلا اذه ريغ ىف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا تطسب دقو
 :هلوقف ءمظنلا حرش

 0 ىضُم ىف طرش فرح وَ
 ول نأ :ىتعي .ةيعانتمالا ىهو «ةيطرشلا ىمسق نم لوألا مسقلا وه اذه

 لوصح ريدقت نم مزليف «ىضم اميف لعفب لعف قيلعت ىلع لدي فرح ةيعانتمالا
 هلوصح رّدُق ول ذإ «هعانتماب اموكحم اهطرش نوك مزليو ءاهباوج لوصح اهطرش
 نع جرختف ؛باجيإلل لب «ىنعملا ىف قيلعتلل نكت ملو .؛كلذك باوجلا ناكل
 . اهانعم

 عم اتباث نوكي دق هنأل «ريدقت لك ىلع اعنتمم هنوك مزلي الف اهباوج امأو
 نكلو ."9:هصْعَي مل هللا فخي مل ول بيهص ءرملا معن» هلوقك .«طرشلا عانتما
 اهرهاظ ةرابع عانتمال عانتما فرح ول مهلوق ناك كلذلف ءاعنتمم . وكي نأ رثكألا

 . كلذك سيلو «عضوم لك ىف ًاعنتمم باوجلا نوك ىضتقت اهنآل .داسفلا

 الو ءاهباوجل امزلتسم هنوك ىلعو ءاهطرش عانتما ىلع لدت ول نأ : لصاحلاو

 ةرابعلا :ةيفاكلا حرش ىفف لاق ؛هتوبثل الو رمألا سفن ىف باوجلا عانتمال ضرعتي

 مايقف «هيلات توبث هتوبشل مزلي لات عانتما ىلع لدي فرح :لاقي نأ ول ىف ةديجلا

 امزلتسم هنوكو «ىضم اميف هئافتناب موكحم «ورمع ماقل ديز ماق ول» كلوق نم ديز
 ؟هل سيل وأ ديز مايق نع مزاللا ريغ رخآ مايق ورمعل لهو «ءورمع مايق توبشل هتوبث

 .نيعقاو ريغ ىناثلاو لوألا نوك رثكألا لب .كلذل ضرعتي ال

 .هيلاتل همازلتساو هيلي ام عانتما ىضتقي طرش فرح ول :ليهستلا ىف لاقو
 هتاراببعو «هريغ توبث هتوبثل مزلي ام ىفن ىضتقي فرح ول :خسنلا ضعب ىفو

 ىف هوبأ هلاق ام ىنعي - هلاق ام نأ كش الو :فئنصملا نبا لاق ءدحاو ىنعمب ثالثلا

 فاو حيحص ريسفت ىدنع هولاق ام نأ ريغ ءول ىنعم ىلع لدأو نسحأ ول ريسفت

 .هريغ عوقول عقيس ناك امل :هلوق نم هيوبيس هدصق ىذلا وهو ءول ىنعم حرشب

 ميعن وبأ هاور ام ٌةِْكَك هنع دراولا امنإو .مهو ِهِلَك ىبنلا مالك نم هلعجو رمع مالك نم وه )١(

 ال ناك ول هلل بحلا ديدش هنأ ةفيذح ىبأ ىلوم ملاس ىف لاق يلو ىبنلا نأ ةيلحلا ىف
 . 5/56 نابص .هاصع ام هللا فاخي
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 ءعقاو ريغ عقوتملاو هريغ توبشل هتوبث عقوتي ناك ايضام العف ىضتسقت اهنأ ىنعي

 هلاق امم وحن وهو ءهتوبشثل تبثي ناك ام عانتمال عنتما العف ىضتقت ول :لاق هنأكف

 عانتمال ىناثلا عانتما ىلع لدت مل مهلوق :لوقنف ءهتحص نايب ىلإ عجرتلف :هريغ

 :نيهجو ىلع ميقتسي لوألا

 توبثل تباث ريغ طرشلا عانتمال منتمم ول باوج نأ دارملا نوكي نأ :لوألا

 . لقعلا مكح ىف ال ةغللا مكح ىف طرشلا موهفم ىلع مهنم ءانب هريغ

 اتباث نوكي دقو ءهطرش عانتمال عنتمم ول باوج نأ دارملا نوكي نأ :ىناثلاو

 ىلع تلد دقف هيلاتل همازلتسا وأ اهيلات ىفن ىضتقت تناك اذإ اهنأل ءهريغ توبثل

 عم موزللا يف هيواسم ىفتنا ءىش ىفتنا ىتم هنأل لوألا عانتمال ىناثلا عانتما

 .ارصتخم ىهتنا - رخآ توبثل اتباث نوكي نأ لامتحا

 .ةيفلألا حرش ىف هررق ىذلا وه:ىناثلا هجولا اذهو

 :هلوقب ةيطرشلا ىمسق نم ىناثلا مسقلا ىلإ راشأ مث

 لبق نكل البت هؤاليإ ١ لاقي .-..-...-.........
 نكل ءاهيلي نأ اهققح نم ناك امو .«ينعما لبقتسم العف ول ءالبإ لقي : ىأ

 .06 هلع واخ

 «نأ ىنعمب درت ""دق) ول نأ نييوحنلا نم هريغو روفصع نبا ركذ دقو

 :حراسشلا لاق .أطخ اذه :لاقو روفصع نبا ىلع بجاحلا نبا كلذ بقعتو

 هلوق وحن نم هب اوكسمت امو ٍٍىضاملا يف طرشلا ريغل نوكت ال ول نأ ىدنعو

 لوقو 4 مِهْيَلَع اوُقاَح افاعض ةيِرذ مهفّلَخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلو » :ىلاعت
 : ””رعاشلا

 تملس ةّيليخالا ىليل نأ ولو

 .ءاستلا ةروس نم 4 ةيآلا نم )١(
 .ج ء«ب (0)

 .ليوطلا نم وهو - ءايلا ديدشتو ميملا حتفو ءاحلا مضي - ريمحلا نب ةبوت : هلئاق (”)

 - حئافصو لدتج ىنودو ىلع : همامتو

 و ١194



 : هلوقب هبن مث
 0 نإك ٍلْعفْلاب صاصتخالا ىف ىهو

 دعب رهاظ لعف هرسفي رمضم لعف لومعم وأ لعف الإ اهيلي ال ول نأ ىلع

 «”«ةديبع ابأ اي اهلاق كَريغ ول» :هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لوقك ءمسالا
 :"”هلوقك «ةرورضلا ىف الإ ءرمضم لعف اهيلي ال :روفصع نبا لاقو

 حئاص ربقلا بناج نم ىدّص اهيلإ 2 اقر وأ ةشاشبلا ميلست تملسل :هدعيو -
 نوكت ىتلا ضارعلا ةراجحلا ىه «حئافص» رجح ىأ - نوكس امهنيب نيتحتفب «لدنج» :ةغللا

 .موبلا ركذ «ىدصلا» حاص «اقز» هجولا ةقالط «ةشاشبلا» روبقلا ىلع

 «ةضيرعلا راجحألاو لدانجلا اهنع هتيجح دقو هتوم دعب هيلع تملس ول ىليل نأ ديري :ىنعملا

 بناج نم حيصي ىدص اهتيحت ىف هنع بانل وأ ,.ةشاشبلا ىوذ ميلست اهباجأو اهيلع ملسل
 .ربقلا

 ىليلل تعن «ةيليخألا» نأ مسا «ىليل» بصنو ديكوت فرح «نأ» عانتما فرح «ول» : بارعإلا

 ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو هيف رتتسم ريمض لعافلاو «ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تملس»

 ميلست تبث ول :ريدقتلاو ءفوذحم لعفل لعاف امإ :ردصم ليوأت ىف اهلومعمو نأو «نأ

 «لصاح ىليل ميلست ولو :ريدقتلاو فوذحم ربخلاو أدتبم ردصملا نوكي نأ امإو «ىليل

 تملسب قلعتم رورجمو راج «ىلع» طرشلا ةلمج ىه ةلمجلا هذهف لاح ةيأ ىلع ءالثم

 هيلإ فاضم ملكتملا ءايو مدقم ربخ فوذحمب قلعتم فرظ ىنودو لاحلل واولا «ىنودو»
 .لاح بصن لحم ىف ةلمجلاو «هيلع فطع «حئافصو» رخؤم ادتبم «لدنج»

 .ليلق اذهو «ول» دعب هانعم ىف لبقتسملا لعفلا عوقو :دهاشلا

 « مظانلا نباو 275/584 ليقع نباو 6٠٠/". ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . ١/61 ىنغملا ىف ماشه ن نياو "ت31 عمهلا ىفو .9١١ص ىطويسلاو

 ىف هجوت امل هنع هللا ىضر رمع نأ كلذو «ةديبع ىبأ ةملك ىلإ دوعي بوصنملا ريمضلا )١(

 عوجرلا ىلع هيأر عمجاف ءابو اهب عقو هنأ قيرطلا ءانثأ هغلب ماشلا ىلإ شيجلاب هتفالخ نمر
 هل لاقف ؟ىلاعت هللا ردق نم ارارفأ :ةديبع وبأ لاقف «ةباحصلا نم عمج هب راشأ نأ دعب

 - هللا ردق ىلإ هللا ردق نم رفن «معن - ةديبع ابأ اي اهلاق كريغ ول :هنع هللا ىضر رمع

 .اهتددعل :ىأ .فوذحم ول باوجو
 .ليوطلا نم وهو - ىبضلا شمطغلا وبأ : هلئاق (؟)

 . بنعم توملا ىلع ام نكلو تبت :هزجعو
 باتعلا ىنعمب ىميم ردصم «بتعم» توملا «مامحلا» قيدصلا وهو .ليلخ عمج «ىالخأ» :ةغللا

 3 .هيلع بتع نم -

3 ١/848 



 0 مكباصأ ماّمحلا ريغ ول ىالخأ

 . 02«ىنتمطل راوس تاذ ول» :متاح لوقك .ردان وأ

 «مالكلا حيصف ىف نوكي لب ءردانلاو ةرورضلاب صتخي ال كلذ نأ رهاظلاو
 لصفنتاف لعفلا فذح 294 يّبر ةَمْحَر نئازخ نوُكلمَت متنأ وَلا» :ىلاعت هلوقك
 ش | . ريمضلا

 :لاقف .نأ ةرشابم نم ول هب درفنت ام ىلع هبن مث
 ها مم ممم

 نرتفت دق اهب نأ ول نكل ...

 دعب نأ عضوم ىف فلتخاو "”4 اوربص مِهْنَأ ولو 9 ىلاعت هلوقك ءريثك وهو
 باصتناب كلذ ذوذش هبشو «ءادتبالاب عفر عضوم ىف اهنأ ىلإ هيوبيس بهذف ول

 .ندل دعب ةودغ

 وهو ءاردقم تبثي لعاف اهنأ ىلإ ةعامجو جاجزلاو دربملاو نويفوكلا بهذو

 ول نيب نأ ىرشخمزلا معزو :ةيفاكلا حرش ىف هلوقو ءصاصتخالل ءاقبإ «سيقأ
 . كلذب هدارفنا مهوي دق .لاردقم تبث نأو

 ؟ربخلا امف أدتبم تلعج اذإ :تلق نإف

 نكلو ءرخآ نأش هعم ىل ناكو «تدجوو هيلع تطخسل توملا ريغ دحأ مكباصأ ول :ىنعملا -
 . .هنم رفم ال ردق هنأل طخس الو هيلع باتع الو «توملا مكباصأ ىذلا

 هول: هيلإ ةفاضم ءايلاو ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم «ىالخأ» :بارعإلا
 «مامحلا» مكباصأ هرسفي فوذحم لعفل لعاف وأ هدعب هربخخ أدتبم «ريغ» ةمزاج ريغ ةيطرش .

 ول باوج ةلمجلاو لعافو لعف «تبتع» ريمض لعافلاو لوعفمو لعف «مكباصأ» هيلإ فاضم
 آدتبم «بتعم» مدقم ربخ رورجمو راج «رهدلا ىلع» ةيفان ؛ام» كاردتساو فطع «نكلو»
 .رخؤم

 .ليلق كلذو ةيطرشلا ؛ول» دعب «ريغ» وهو مسالا عوقو :دهاشلا
 . مظانلا نباو 7/17١ ماشه نباو 27/56١١ ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 لكأتل اهل ةقان دصفي نأ هترمأ لزنملا ةبحاص نأ ةمطللا ببسو - ةيراجج هتمطل نيج هلاق )١(
 راوس تاذ ول :لاقف ةيراجلا هتمطلف .ىدصف اذه :لاقف كلذ ىف هل ليقف ءاهرحنف اهمد
 .ناهل :فوذحم ول باوجو .راوسلا سبلت ال ءامإلا نأل ؛ةرحلا راوسلا تاذو « ىنتمطل

 .ءارسإلا ةروس نم ٠٠١ ةيآلا نم (5)
 . تارجحلا ةروس نم ه ةيآلا نم (*)
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 ربسخلا نأ نييرصبلاو هيوبيس بهذم :ىوارضخلا ماشه نبا لاق :تلق

 هنع ربخملا ماظتنال «ربخ ىلإ جاتحت ال اهنأ هيوبيس بهذم :هريغ لاقو ءفوذحم
 .نأ دعب ربخلاو

 ؟هيوبيس ةقفاوم (ول نكل) هلوق نم مهفي له :تلق نإف

 ناكل اردقم لعفلا ناك ول ذإ ءأدتبم اهلعج ىف هتقفاوم هرهاظ :تلق

 كاردتسا نوكي نأ لمتحيو .كاردتسالا ىلإ ةجاح نكي ملو ءايقاب صاصتخالا

 .نيبهذملا لمتحيف ءريغ ال نأ ةرشابمب درفنت اهنأ ىلع هيبنتلل

 اذه ريغ ىف ركذ دقو ءركذ ام ريغ اهيلي الول نأ همالك رهاظ :تلق نإف

 :©”رعاشلا لوق ىف ربخو أدتبم اهيلو دق اهنأ عضوملا
 0 مم "قرش ىقْلَح ءاملا ريغب ول

 نبا لوأت دقو ءانه هركذي مل هتلقلو «ةرورضلا ىف كلذ غاس امنإ :تلق 00

 لعاف ىقلح نأ ىلع ىسرافلا هلوأتو «ةيناشلا «ناك» رامضإ ىلع 'تيبلا فورخ

 هيفو «ءقرش وه :ىأ .فوذحم أدتبم ربخ قرشو «قرش هرسفي ردقم لعف

 .فلكت

 .رفاولا نم وهو - ىميمتلا ديز نب ىدع وه : هلئاق )١(

 ىراصتعا ءاملاب ناصخلاك تنك :هزجعو

 :ىأ صغ ىذلا وهو ةصغلا نم نالعف «ناصغلاك» ءارلا رسكو نيشلا حتفب «قرش» :ةغللا

 .ىتجلمو ىتاجن «ىراصتعا» ءاما ريكي و :دارملاو ءقرش

 .أجلملا :راصتعالا :ةديبع وبأ لاق

 . هغيسأ مبف ءاملاب تصصغ نإف «ءاملب ىقرش تغسأ ءاملا ريغب تقرش ول : ىنعملا

 لعف ناك «تنك» هب قلعتم ءاملا ريغب» هربخ «قرش» أدتبم «ىقلح» طرشلل ؟ول» :بارعإلا
 ربخ بصن لحم ىف رورجمو راج «ناصغلاك» ول باوج ىهو ءهمسا ءاتلاو صقان ضام

 . مدقم ربخ رورجمو راج «؛ءاملاب» هيلإ فاضم ءايلاو أدتبم «ىراصتعا» ناك
 انهه سيلو .لعفلاب ةصتخم نوكت نأ ول طرش نآل كلذو «ءاملا ريغب ول» هلوق :دهاشلا

 .كلذك

 ىف ىطويسلا هركذو ءمظانلا نباو 2/501١ ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 . 1/477 هيوبيسو 1/7717 ىنغملا ىف ماشه نباو 7/17 عمهلا

 نرخ



 : هيمنت

 نأو ول نيب تبث رامضإ هءاعدا ىرشخمزلا لمح دقو :ةيفاكلا حرش ىف لاق

 ول» وحن لعف ىنعمب ناك ولو ءامسا نوكي نأ هعنمو ءالعف ربخلا نوك مازتلا ىلع

 امنأ ولو » :ىلاعت هلوقك «برعلا مالك ىف عئاذ عئاش هعنم امو «رضاح اديز نأ

 :"9زجارلا لوقكو 274 مالْفَأ ةرجش نم ٍضرَألا يف

 0 حالفلا كردم اًيح نأ ول

 هيلع لمحي نأ ىغبني ىذلا :لوقأو «ىفاريسلا نع كلذ لقن دقو :تلق

 ناكمإل «ذئتيح لعفلا مزتليو ءاقتشم امسا اهربخ نوك عنمي نأ ىرشخمزلا مالك

 غوص رذعتل زوجيف ادماج مسالا ناك اذإ امأو «لعفلاب اهبلط قحل ءاضق هغوص

 .ورمع وبأ خيشلا لصف امك هنم لعفلا

 .زجي مل «هتمركأل رضاح اديز نأ ول» :تلق ول «لصفملا ىف هلوق ىرت الأ

 :ىلاعت هلوق هيلع دري مل اذه ىلع لمح اذإو «قتشملا ريغل ضرعتي ملو
 . ما ةرتجش نم ضرألا يف امئأ ولو )ف

 00 ةروفصع اهنأ ولو :”وحن الو

 .نامقل ةروس نم 'ا/ ةيآلا نم )١(
 .زجرلا نم وهو - ىرماعلا رماع نب ب ديبل وه : هلئاق ()

 . حامرلا بعالم هكردأ : : هزجعو

 ىذلا كلام نب رماع ءارب ابأ هب دارأ «حامرلا بعالم» ءاقبلاو روفلاو ةاجنلا «حالفلا» :ةغللا

 .ةيفاقلا ةرورضل حامرلا بعالم ديبل لاق املإو «ةنسألا بعالم هل لاقي
 عوفرم نأ ربخخ «كردم» نأ مسا «ايح» بصنو ديكوت فرح «نأ» طرشلل ؛ول» :بارعإلا

 .حالفلا ىلإ عجري ريمضلاو لوعفم ءاهلاو ضام لعف «هكردأ» هيلإ فاضم «حالفلا» ةمضلاب

 تعقو كردأ ةلمججو هيلإ فاضم «حامرلا» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم كردأ لعاف «بعالم»

 .ولل اباوج
 .مسا وهو ول دعب ةعقاولا نأل اربخ عقو ثيح «حالفلا كردم» هلؤق :دهاشلا

 . ١/717١ ىنغملا ىف ماشه نباو «5١١ص ىطويسلاو ١7/707 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .ليوطلا نم وهو - بذوش نب ماوعلا وه :هلئاق (©)

 - امّثزأو اديبع وعدت ةموسم اهتبسحل ..2.2..2.02... : همامتو

 نكح



 .ردان هنأب بيجي نأ هلو

 00 ا 0 نيد م٠2

 ىَفك ىفي ول وحن ىضملا ىلإ افرص اهالت عراضم نإو
 ىفي ول ىنعمف . ىضملا ىلإ هانعم فرص ول دعب عقو اذإ عراضملا نأ ىنعي)

 :"9هلثمو 270(ىفك افو ول «ىفك

 وو هريس سس 2 0 -
 ادوجسو اعكر ةزعل اورخ اهثيدح تعمس امك نوعمسي ول

 «امنزأ» سوألا نم نطب - نيعلا مضب - «اديبع» ةملعم «ةموسم# اهتتنظل «اهتبسحلا» :ةغللا -

 .ةيمزالا لبإلا بسنت مهيلإ «عوبري ىنب نم نطب
 ربخ «ةروفصع» اهمسا ءاهلاو بصنو ديكوت فرح نأ «اهنأ» طرشلاو فطعلل «ولو» :بارعإلا

 لعف ةاهتبسحلا ديعب نم ىرت ىتلا ةدوسألا ىلإ عجري ريمضلاو «ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم نأ

 ولل اباوج تعقو ةلمحلاو ناث لوعفم «ةموسم) تبسحل لوأ لوعفم ءاهلاو لعاف ءاتلاو ضام

 «اديبعال بوصتنملا ريمضلا نم لاحلا ىلع بصنلا لحم ىف لعافلاو لعفلا نم ةلمج «وعدت»

 .دماج مسا وهو ول دعب ةعقاولا نأل اربخ عقو ثيح «ةروغصع» هلوق :دهاشلا

 . ١/71 ىنغملا ىف ماشه نباو 2ث /507 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 ج 1 )١(

 .لماكلا نم وهو - ةزع ريثك وه : هلئاق )7١(

 عكار عمج - ءارلا مضب خب - «اعكر» هتبوبحم مسا «ةزع» طوقسلا وهو رورخلا نم «اورخ» :ةغللا

 .دجاس عمج نيسلا مضب ذب «ةادوجس»

 عقرلا ةمالع نونلاو لعاف ةعامجملا واوو عراضم لعف «نوعمسيل عانتما فرح «ول» :تبارعألا

 امو لعافو لعف «تعمس» ةيردصم امو ةراج فاكلا «امك» اهل لحم ال ول طرش ةلمجلاو

 تعن فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب رورجم ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد امو

 هيلطي امهنم لكو «هلبق نالعفلا هعزانت «اهثيدح» ىعامس لثم اعامس : ىأ فوذحم ردصمل

 ال ول باوج ةلمجلاو .لعاف ةعامجلا واوو ضام لعف «اورخ» هيلإ فاضم اهو الوعفم

 ىف واولا نم لاح «اعكر» ةاورخخ» هلوقب قلعتم رورجمو راج «ةزعل» بارعإلا نم اهل لحم

 . هيلع فوطعم «ادوجسو» اورخ

 « ىضملا ىلإ هانعم تفرصف «ول» دعب عراضملا لعملا عقو ثيح «نوعمسي ول» هلوق :دهاشلا

 .«اوعمس ول» كلوق ةوق ىف وهف
 27/759١ ليقع نباو ءمظانلا نباو 2” /507 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .١6١ص ىدوكملاو



 :ناهيبنت
 . ةيعانتمالا ىه ىضملا ىلإ ةفراصلا «ول» : لوألا

 وهف عراضم اهدعب عقو اذإف «لبقتسملا ىلإ ىضاملا فرصتف نإ ىنعمب ىتلا امأو
 :"9هلوقك .ىنعملا لبقتسم

 ابدع نوكت ولو ماركلا َقّلخ ءارهظم الإ كوجارلا كفلي ال

 اموزجم اعراضم وأ ام ايفنم وأ اتيثم ايضام العف الإ ول باوج نوكي ال : ىناثلا
 ش .ملب

 ءاشن ول » : ىلاعت هلوقك ف فذحت دقو «ماللاب هنارتقا تبثملا ىضاملا ىف رثكألاو

 رعاشلا لوقك ءامب ىفنملا بحصت دق و "”4 اجاجأ هانلعج

 مئامح دباب ىذا اًمداص تنك ول هللا تيبو تبذك

 .افوذحم باوجلا لعج كلذ فاللخ هرهاظ ام درو نإو
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 ىذلا وهو مدعملا «ميدعلا» ميرك عمج «ماركلا# دجو نإ فلي فلا د كنج ال ؟كذاي د :ةغللا

 .ائيش كلمي ال

 ابرك اقلمخ مهل رهظم تنأو الإ نيلئاسلا نم دحأ كدجي ال لوقي اصخش رعاشلا هب حدمي : ىنعملا

 . ائيش كلمت ال تنك ولو ءامركلا قالخأ لثم

 «ارهظم» لعاف «كوجارلا» لوأ لوعفم فاكلاو عراضم لعف ىفلي ةيهان ال «كفلي ال» :تبارعإلا

 عراضم لعف «نوكت» طرش فرح هول» هيلإ فاضم «ماركلا» ارهظمل لوعفم «قلخ» ناث لوعفم
 .نوكت ربخ «اميدع» رتتسم ريمض اهمساو صقان

 نكلو مزجي ال نإ ىنعمب ول نال ءمزجي مل هنأ عم لبقتسملا ىف م طرش.ول نإف «نوكت ول» هلوق :دهاشلا

 . ىنعملا لبقتسم وهف عراضم هدعب عقو اذإو «لبقتسملل هفرصي ىضاملا ىلع لخد اذإ

 . ١/551١ ىنغملا ىف ماشه نباو 7/6٠١ ىنومشألا هركذ :هعضاوم
 .ةعقاولا ةروس نم 7١ ةيآلا نم (؟)
 عم اسلاج ةليل تاذ ناك نونجملا نأ ىنابيشلا ورمع ىبأ نعو - رماع ىنب نونجم وه :هلئاق ()

 نم ةمامح تفته ىتح هنوظعي مهو لملمتيو ىظلتي هلاو وهو «همع ىنب نم هل باحصأ

 .ليوطلا نم وهو - تيبلا اذه اهيف اتايبأ لاقو امئاق بثوف مهئازإب تناك ةحرس

 .ةمامح عمج «مئامح» «اقشاع تنك ول» ىوريو .؛«اقداص تنك» :ةغللا

 «هللا تيبو» - ىليل قشع ىاوعد ىف تبذك دارأ - لعاف ءاتلاو ضام لعف «تبذك» : بارعإلا

 تعقو ةلمجلاو «ناك ربخ «اقداص» اهمسا ءاتلاو صقان ضام لعف «تنك١ طرشلل «ول» مسق

 لعفلاب قلعتم رورجمو راج «ءاكبلاب» لوسعفم ءايلاو ضام لعف «ىنتقبس اللد طرشلا لعف
 .طرشلا باوج تعقو ىنتقبس ةلمجو « ىنتقبس لعاف «مئامح»

 . ىفنلا فرح هيف ماللا بحص دقو .ول باوج هنإف «ىنثقيس امل١ هلوق :دهاشلا
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 9 هع

 اًمؤلو .الولو .اما لصف

 2 وو 22 ها د# م اسوم نب

 افلأ ابوجو اهولت ولتل اقو ءىش نم كي امهمك اَمأ

 مئاق هنأل ىىش نم كي امهم ىنعمب لوؤي طرشلا ىنعم هيف طيسب فرح امأ ظ

 ىف لصألاف هل باوج ىه ةلمج نم هدعب دبالو «طرشلا لعفو طرشلا ةادأ ماقم

 طرشلا لعف فذحف .قلطنم ديزف ءىش نم نكي امهم «قلطنمف ديز امأ» كلوق

 ءافلا لعجتف «قلطنم دير امأ :لاقي نأ لصألا ناكو ءامهماقم امأ تميقأو «هتادأو

 :هلوقب راشأ اذه ىلإو . ظفللا حالصإ نم برضل ترخأ امنإو «باوحلا ردص ىف

 .... اهولت ولتل 06و03...

 :تاهيبنت

 .هريغ هيلع صن امك .زجي مل «لكأت الف هماعط ديز امأ» :تلق ولف ءدحاو

 نأ طرشب ءءاعد ناك نإ الإ «ةمات ةلمجب ءافلاو «امأ» نيب لصفي ال :ىناثلا

 .«اذك رمألاف هللا كمحر مويلا امأ» وحن لصاف ةلمجلا مدقتي

 ناك نإف «باوجلا نم ءزجب ءافلاو امأ نيب نولصفي :حراشلا لوق :ثلاثلا

 وأ ربخ وأ أدتبمب لصف ىطرش ريغ ناك نإو .طرشلا ةلمجب لصف ايطرش باوجلا
 .«كلذ ريغب لصفي ال هنأ هرهاظ ىضتقي هب رسفم لومعم وأ ههبش وأ لعف لومعم

 وأ امأل الومعم هل لوعفملاو لاحلاو رورجملاو فرظلاب لصفي دق لب «كلذك سيلو

 .فوذحملا طرشلا لعفل

 ىنعمك امأ ىنعم نأ هب ىنعي ال (كي امهمك امأ) هلوق نم ركذ ام :عبارلا

 دارملا امإو ؟لعفو مسا ىنعمب نوكت نأ حصي فيكف فرح امأ نأل ءاهطرشو امهم

 .""طرشلا ىنعم) اهنمضتل «"(امهماقم) ةمئاق ىهو ءامهل حلاص اهعضوم نأ

 .(اهماقم) أ ىفو ج ءٍب (1)



 اذإ :نييوحنلا ضعب لاقو .روهمجلا لوق ركذ امك امهمب اهريدقت :سماخلا

 تفذح «.قلطنم ديزف دير لاح ةفرعم تدرأ نإ لصألاف «قلطنمف دير امأ» تلق

 .كلذ بانم امأ تبينأو طرشلا ةادأ

 نييوحنلا نم ريثك لاق اذكو ليصفت فرح امأ :ليهستلا ىف لاق : سداسلا

 وحن ليصفت ال ثيح درت دقو) :مهضعب لاقو «ىنعملا اذه ريغ اهل اوركذي ملو
 . طرشلا ىنعم نمضم رابخإ فرح ىهو :'"مهضعب لاقو «قلطنمف ديز امأ»
 .:هلوق ىف ركذيس ام ريغ ىف :ىنعي (ابوجو) هلوقو

 اذ ادم دَق اهم لوَق كي مَ اذ ْثَت ىف لق افلا ىذ فذدَحو

 .ريثكو ليلق رثنلا يف م ءافلا هذه فذح نأ :ىنعي

 نيذلا اَمأَف 9 :ىلاعت هلوقك هيكحمب هنع ىنغتسا لوق عم فذحت نأ :ريثكلاف

 . مترفكأ :مهل لاقيف :ىأ 74 مَترَفَكَأ مههوجو تذوسا
 لَو هلوق وحن نم ىراخبلا هجرخ ام وحن لوق عم ال فذحت نأ :ليلقلاو

 .«لاجر لاب ام دعب امأ)

 :؟9هلوقك ةرورضلل فذحت اهنأ رثن ىف هلوق نم مهف دق

 :ِج «ب()

 .نارمع لآ ةروس نم ٠١5 ةيآلا نم (؟)
 .ليوطلا نم وهو - ديسأ ىنب هب وجهي ىموزخملا دلاخخ نب ثراحلا وه :هلئاق ()

 بكاوملا ضارع ىف ريس نكلو :هزجعو
 وهو ءبكوم عمج ؛بكاوملا» قشلاو ةيحانلا وهو - مضلاب - ضرع عمج «ضارع» :ةغللا

 .ةصاخ ةنيزلل ليخلاو لبإلا ىلع نوبكارلا مه :ليقو «ةاشم وأ انابكر - سانلا نم ةعامجلا
 , ةلرانمو لاتقلا ىلع نوردقي ال مهنأو فعضلاو نبجلاب ديسأ ىنب رعاشلا فصي : ىنعملا

 .ريغ ال ةنيزلل بكاوملا بتاج ىف نوريسي مهنكلو «ناعجشلا
 ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم أدتبم ؟لاتقلا» طرشلا لعفو امهم نع ةبئان ةيطرش «امأ» :بارعإلا

 فاضم ريمضلاو ءال ربخ فوذحمب قلعتم فرظ «مكيدل» ال مسا «لاتق» سنجلل ةيفان «الد

 نكل فطع فرح واولا «نكلو» أدتبملا ربخ عفر لحم ىف اهربخو اهمساو ال ةلمجو هيلإ
 لعفل قلطم لوعفم «اريس» فوذحم نيبطاخم ريمض اهمساو بصنو كاردتسا فرح
 - نإ ليقو ءاريس نوريسست مكنكلو :مالكلا ريدقتو «نكلل اربخ هتلمج عقت فوذحم

 لك



 0 مكيدل لاتق ال لاتقلا اًمأف

 .ةرورضو «ردانو « ريثك برضأ ةثالث ىلع اهفذح نأ لصاحلاو

 :هيبنث

 نم وهف «لوق نود رثتلا ىف اهفذح رودن ىلع ليهستلاو ةيفاكلا ىف هبني مل
 . ةيفلألا تادايز

 ادفع دوجوب اًعانتما اَذِإ 9 ادتبالا ناَمَّرْلِي اموَلو الوَل

 1 ْ :نالاح امولو الولل

 دوجول ءىش عانتما ىلع الد اذإ كلذو ء«ءامسألاب هيف ناصتخي :امهدحأ

 «ادقع دوجوب اعانتما اذإ» هلوق ىنعم اذهو «هريغ بوجول اضيأ لاقي ""(دقو) .هريغ

 :ناتدئاف «ادتبالا نامزلي» هلوق نم مهفو «هريغ دوجوب ءىش عانتما اطبر اذإ :ىأ

 .لعفلا امهيلي ال امهنأ :ىلوألا

 ىف هربخ ىلع مالكلا مدقتو «ءادتبالاب عوفرم امهدعب مسالا نأ :ةيناثلاو

 .ءادتبالا باب

 :"هلوق ىف لعفلا الول ئلو دقف :تلق نإف

 اريس مكل نكلو :اذه ىلع مالكلا ريدقتو فوذحملا وه اهربخو نكلل مسا وه «اريس» -

 فاضم ضارعو «ريسب قلعتم رورجملاو رامجلاو «ىفب رورجم ؛«ضارع» رج فرح «ىف»#

 .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «بكاوملا»و
 ىلع سيل مالكلا نأ عم «امأ» باوج نم ءافلا فذح ثيح «مكيدل لاتق ال» هلوق :دهاشلا

 .ةرورض كلذو «فوذحم لوق نمضت

 ليقع نباو 27/475 ماشه نباو .”/506 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 نباو 27/571١ عمهلا ىف ىطويسلا هركذو «١56١ص ىدوكملاو «مظانلا نباو ء5" 5

 ش . ١/07 ىنغملا ىف ماشه
.1)١( 

 ٠ )١( ليوطلا نم وهو - ىلذهلا بيؤذ وبأ وه : هلئاق .

 ا اهبحأ ال نأ ءامسأ تمعز الأ :هردصو

 «نأ» لعاف «ءامسأ» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تمسعز» حاتفتسا ةادأ «الأا» :بارعإلا

 - ريمض لعافلاو عراضم لعف «اهبحأ» ةيفان 6ال» نأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخم

 ا 0١



 :نيهجو ىلع لوؤي :تلق

 ةيفان الو اهلاح ىلع ول لب «ةبكرم تسيلو ولب ةلوؤم الول نأ :امهدحأ
 | . ىضاملل

 عفر اهعضومو اهدعب ةردقم نإو ءادتبالاب ةصتخملا نوكت نأ :رخآلاو
 . ءادتبالاب

 ضيضحتلا ىلع الد اذإ كلذو .لاعفألاب هيف ناصتخي :نيلاحلا ىناثو

 :©6#7هلوق ىف ةروكذملا فرحألا كلذ ىف امهكراشيو)
 سم ياا

 الفلا اهئيلوأو الآ الأ الهو زم ضيضحتلا امهبو

 - الأو الهو ءامولو ءالول :ىهو ةعبرأ ضيضخحسلا فورح نأ روهشملا

 فورح عم اهل هركذو «ضرع فرح ىهف - فيفختلاب - الأ امأو - ديدشتلاب

 :نيهجو لمتحي ضيضحتلا

 عضاوملا ضعب ىف اله ىنعب ضيضحتلل نوكت اهنأ "'(هب) ديري نأ :امهدحأ

 .ضرعلل نوكت اهنأ عضوملا اذه ريغ ىف ركذ هنآل ءاقلطم ال

 ىف نهل اهتكراشملل ضيضحتتلا تاودأ عم اهركذ نوكي نأ :ىناشلاو

 ©9لعفلاب صاصتخالا ىف ضيضحتلا فورحب قحلأو ةيفاكلا حرش ىف هلوق هديؤيو

 :لاق مث «انروزت الأ»

 باوج فرح «ىلب» لعافو لعف «تلقف» نأ ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو هلوعفم ءاهلاو -
 ' «ىلغش» هب لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو عراضم لعف «ىنعزاني» دوجول عانتما فرح «الول»
 .هيلإ فاضم ءايلاو لعاف

 .لعفلا الول ىلو ثيح «ىنعزاني الول» هلوق :دهاشلا

 الك بيبللا ىنغم ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم

 .ج أ(

(1)0. 

 . أ 5



 ماى اس 5

 رّخؤم رهاظب وأ قلع رمضم لمي مسا اهيليدَقو

 لومعم هنأ ىنعمب ءرمضم لعفب قلع :اديزف «هبرضت اديز ًاله» لوألا لاثم

 .رمضملا لعفلل

 هنأ ىنعمب رخؤم رهاظ لعفب قلع ًاديزف «برضت ديز ًاله» :ىناثلا لاشمو

 .هل غرفم هنأل ءهدعب ىذلا لعفلل لومعم

 لومعم وأ لعف الإ اهيلي ال ضيضحتلا فورح نأ همالك رهاظ :تلق نإف

 .رخؤم لعف وأ رمضم لعف

 : هيبئت
6 

 : رعاشلا 20( 3

 اهعيفش ىليل سفن ًالهفا ...........

 . ةينأشلا «ناك» اهدعب ىوني نأ دوجألاو :لاق

 .ليوطلا نم وهو - ىريشقلا هللا ديبع نب ةمصلل :ليقو ٠ حيولملا نب سيق وها : هلئاق )١(

 م ىلإ ةعافشب تلئسرأ ىليل "تي :هرذصو

 ءاغتبا لسوتلا وه ةعافشلا «ةعافشب تلسرأ» تربخأ - لوهجملل ءانبلاب - «تئبن» :ةغللا

 ىذلا رمألا وه ةعافشلا نم هدارأ ىذلاو ءعيفشلا ىمسي لسوتلا هنم نوكي ىذلاو «ريخلا

 . ءابلاب لعفلا ىدع كلذلف اهلوسر هلمح

 ردقم حتف ىلع ىنبم لوهجملل ىنبصم ليعافم ةثالث بصني ضام لعف ئبن «تئبن» : بارعإلا
 «ىليل» لوألا لوعفملا وهو هلعاف بئان ملكتملا ءاتو بارعإلا نم هل لحم ال هرخآ ىلع

 «ىليل ىلع دوعي هيف رتتسم ريمض هلعافو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تلسرأ» ناث لوعفم

 قلعتم رورجمو راج «ةعافشب» ئبنل ثلاث لوعفم بصن لحم ىف هلعافو لعفلا ةلمجو
 فرح الهو ةيببسلا ىلع لاد فرح ءافلا «الهف» لسرأب قلعتم رورجمو راج «ىلإ» لسرأب

 فاضم وهو ءأدتبملا ربخ «اهعيفش» هيلإ فاضم «ىليل» ةمضلاب عوفرم أدتبم «سفن» ضيضحت

 ءاهمسا عم ةفوذحملا ناكل ربخ بصن لحم ىف هربخو أدتبملا ةلمجو «هيلإ فاضم ريمضلاو

 .اهعيفش ىليل سفن - نآشلاو لاحلا - وه ناك الهف :ريدقتلاو نأش ريمض فوذحملا اهمساو

 ىف ةلمجلا هذهو ءربخ اهعيفشو ادتبم !ىليل سفثل هلوق نإ (ىلحأ سفن ولهث# هلوف :دهاشلا

 : عم ةرمضملا ناكل ربخ بصن لحم

 . مظانلا نب داو ,ةفاضإلا باب ىف مام نب "7 ا ىنومشاألا هركذ :هعضاوم

2 

 ١ 8د



 لعج ىلع مهضعب هجرخو ءرهاط نبا هجرخ ©"هجولا» اذه ىلعو :تلق
 أدتبم ربخ اهعيفشو «ىليل سفن تعفش الهف :هريدقت ردقم لعفب العاف اهدعب ام
 . فلكت هيفو ءاهعيفش ىه : ىأ «فوذحم

 :ج «ب(1)

 ذل



 ماللاو فكالاو ىذلاب رابخإلا

 لعجي «ىذلا» نأ .ةيدعتلا ءاب ال ةيببسلا ءاب «ىذلاب رابخإلا» هلوق ىف ءابلا

 «هنع ربخم ةقيقحلا ىف وهف «هيلع فقتس امك «ءاربخ ال ءأدتبم بابلا اذه ىف

 «عماسلا قيوشت وأ «مكحلا ىوقت وأ .ءصاصتخالا دصقل رابخإلا اذه ىلإ راصي ام

 . نحتمملا ةباجإ وأ

 :لاقف رابخإلا ةيفيكب أدب بابلا اذه ىف عرش الو

 رّقتسا ُلْبَق ادم ىذّلا نع |ْرَب رح ىذلاب هنع ريخأ ليق م
 ةلمْكَتلا ىطُْم فلخ اهدئاع لص هطسسوف امهاوساَمو

 ردصنف ىذلاب هنع ربخأ 20(كل) ليقو .ةلمج نم مسا كل نيع اذإ : ىأ

 امو .مدقتملا لوصولملا نع ًاربخ هلعجاو .مسالا كلذ رخآو أدتبم لوصوملاب ةلمجلا

 عضوم يف لعجاو «لوصوملل ةلص نوكيف امهنيب هطسوف هربخو لوصوملا ىوس
 .لوصوملا ىلع ادئاع اريمض اربخ هتلعجو هترخآ ىذلا مسالا

 نبا لاق ءاربخ لوعجملا وه بابلا اذه ىف هنع ربخملا نأ ركذ امب ملع دقف

 هنع ربخم ىنعملا ىف هنأل ربخ ظفللا ىف وهو هنع ربخأ نويوحنلا لاق امنإو :جارسلا

 .أدتبم ىهو ةلوصوم (ليق ام) هلوق ىف «ام» و
 اهدئاع» هلوقو «ىذلا نم لاح «أدتبم١ هلوقو .'""(اهربخ) وه «ربخ» هلوقو

 لوعجملا مسالا فلخ ىذلا ريمضلا وهو .ةلصلا دئاع هانعم «ةلمكتلا ىطعم فلخ

 :لاقف مث «ةلمكتلا ىطعم» وهو اربخ
 - 6 هلال سد 00 ع

 اذخأملا رداف ناك اديز تبرض  اذف ديز هتبرض ىذلا وحن

 .ج ءب )١(
 .(امربخ) 1 ىفو ج ءب (0)
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 «ديز هتبرض ىذلا» :تلق «اديز تبرض» كلوق نم «ديز» نع ربخأ اذإ

 نع اربخ هتلعجف هنع ربخملا وهو «ديز» ترخأو أدتبم ىذلاب ةلمحلا تردصف

 هترخأ ىذلا ديز عضوم 200(ىف) تلعجو ىذلا ةلص امهنيب ام تلعجو «ىذلا

 .لوصوملا ىلع ادئاع اريمض

 «انأ (ثديز برض ىذلا» :تلق «ًاديز تبرض» كلوق نم ءاثلا نع تربخأ اذإو

 لاصتالا ءاقب عم اهريصخأت نكمي ال لصتم ريمض ءاتلا نأ الإ ءركذ ام هيف تلعفف

 .انأ :تلق كلذلف ؛هترخآو ريمضلا تلصفف

 هفلخ وأ وه ربخ ىذلاب هنع ربخأ ليق ام :لوقي نأ ىغبني ناك :تلق نإف

 . لصتملا ريمضلا لمشيل ءاربخ هفلخ وأ مسالا ريخأتو :ليهستلا ىف لاق امك

 ملف .هلاصفنا دعب الإ هريخأت نكمي ال لصتملا ريمضلا نأ ىفخي ال :ثلق

 عضوم هتلعج ىذلا بئاغلا ريمضلا نكتساو ؛هحوضول «هيلع هيبنتلا ىلإ انه جتحي

 وأ ملكتم ريمض ناك اذإ لعافلا نع رابخأإلا مهضعب عنمو «برض ىف ءاتلا

 .زاوجلا حيحصلاو « بطاخم

 220000 0 2 سا ا سا
 تبملا قافو ايعارم ربخأ ىتلاو نيذلاو نيذللابو

 ءىج ائنؤم وأ اعومجسم وأ ىنثم ناك اذإ بابلا اذه ىف هنع ربخملا نأ : : ىنعي

 ناديزلا ْعّلِبا وحن نم نيديزلا نع تربخأ اذإف «هربخ هنوكل هل اقباطم لوصوملاب

 .«ةلاسر َنيرمعلا

 . «ناديزلا ةلاسر نيرمعلا َمّلِب ناذللا» :تلق

 . «نورمعلا ةلاسر ناديزلا مِهَّْلِب نيذلا» تلق قة نيرمعلا نع وأ

 .«ةلاسر نيرمعلا ناديزلا اهغلب ىتلا» :تلق.ةلاسرلا نع وأ

 . (رقتسا لبق) هلوقل ربخلا ىلع أدتبملا ميدقت رابخإلا باب مكح نأ :ىلوألا

 . ؟بوجولا ليبس ىلع كلذ لهف :تلق نإف

 )١(أ.

 نضل 1



 «بوجولا ليبس ىلع كلذ نأ نييوحنلا مالك هيلع لدي ىذلا :تلق

 ىف أدتبملا ميدقت راوج ىلع مهضعب ّصنو «ريخأتلا لوبق هنع ربخملا ىف مهطارتشال
 ىلوألا ةهج ىلع كلذ نأ طيسبلا ىفو «حراشلا هيلع صن نممو .بابلا اذه
 نع ًاربخ (ًديز لعجنف «ارمع برض ىذلا ديز» :لاقي نأ حصي هنأو «نسحألاو

 .دربملا هزوجو ءارخؤم امإو امدقم امإ ىذلا

 لوصوملا هتقباطم نم دبال رخآتملا مسالا فلخي ىذلا ريمضلا نأ :ةيناثلاو

 وبأ زاجأو «,بطاخم وأ ملكتم ريمض فلخ ولو .ابئاغ هنوك مزليو ءادئاع هنوكل
 ءاتلا نع رابخخإلا ىف لوقنف «ملكتلاو باطخلا ىف ربخلل اقباطم هلعج ىنشخلا رذ
 بهذمو «انأ تبرض ىذلا تبرض» ىف ءاتلا نعو «تنأ تبرض ىذلا تبرض» ىف

 .كلذ عنم روهمجلا

 هل ناك ىذلا هبارعإ ىف رخأتملا مسالا نع بوني ريمضلا اذه نأ :ةثلاثلا

 .هبارعإ قحتساف هعضوم ىف هفلخ هنوكل

 ا ف يح دامس ةيفيك ني اذ

 اوصرام عارق عش رمضم اة ريتجاب هنع ىتفلا اذك

 :طورش ةعبرأ هذه

 نأشلا ريمضك مالكلا ردص مزلي مسا نع ربخي الف ء«ريخأتلا لوبق :لوألا

 .ةيربخلا مكو ماهفتسالا مساو طرشلا مساو

 نامزالم امهنأل ءزييمتلاو لاحلا نع ربخي الف «فيرعتلا لوبق :ىناثلا

 هنع ءانغتسالا زوجي ال مسا نع ربخي الف «ىبنجأب ءانغتسالا لوبق :ثلاثلا

 اهنإف ؛هتبرض ديز» كلوق نم ءاهلاك ريمضلاف ء(رهاظ وأ ناك (ريمض «ىبنجأب
 ىف اهلثم اهفلخل اهنع تربخأ ولف «ةلمسجلا ضعب ىلع لوصوملا ركذ لبق ةدئاع
 ريمض .دوع امإو دئاع الب .لوصوملا ءاقب امإ مزليف «هيلع دوعت تناك ام ىلإ دوعلا

 .لاحم امهالكو «نيئيش ىلع دحاو
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 هب لصح امم هريغو "4 ريخ كلذ ئوقتلا سابلو 8 وحن ةراشإ مساك رهاظلاو
 .قباسلا روذحملا مزل هنع ربخأ ول هنإف «طبرلا

 ءياث#

 بئاغلا ريمض نع رابخإلا زوجي هنأ) «ىبنجأب هنع ىنغلا اذك» هلوق نم مهف

 :ناتروص هلو ("”(ىبنجأب هنع ءاتغتسالا زوجي ىذلا

 ناسنإ ركذي نأ وحن ىرخأ ةلمج نم مسا ىلإ ادئاع نوكي نأ :امهادحإ

 فنصملا حرص .وه هتيقل ىذلا :لاقيف ءاهلا نع رابخإلا روجنيف «هتيقل :لوقتف
 نيبولشلا بهذو ءروفصع نباو نيبولشلل اقافو ةروصلا هذه ىف رابخإلا زاوجب

 .ىلوزجلا مالك رهاظ وهو «كلذ عنم ىلإ ريغصلا

 نوكي الأ ريمضلا اذه طرش له :فالخلا اذه ةتكنو :نايح وبأ خيشلا لاق

 طبرلل هيلإ جاتحم ريغ هنأ الإ ةلمجلا ضعب ىلع ادئاع نوكي نأ :ىرخألاو

 .(همالغ ديز برض) وحن

 ىذلا» لوقتف لاثملا ىف ءاهلا نع رابخإلا مظانلا مالك ىضتقم ىلع عنتمي الف

 :لوقتف «ىبنجألا اهفلخي نأ زوجي لاثملا ىف ءاهلا نأل «وه همالغ ديز برض

 لثم دقو هركذ مدقتملا روذحملا اهنع رابخإلا نم مزلي الف «ورمع مالغ ديز برض»
 .كلذك سيلو «ىبنجألاب هنع ىنغتسي ال هنوكل هنع رابخإلا عنتمي ال اذهب حراشلا

 راوج طارتشابو :لاق هنإف ءاهعنم ةيفاكلا حرش ىف همالك رهاظ :تلق نإف

 1 . طارتشاب تهبنو : ىنعي

 نأل «طبرلل اًئيعتم ناك ام هدارم نأ رهاظلا لب ءكلذ ىف ةجح ال :تلق

 . هيلع دعاسي هليثمتو هيلإ دشري هليلعت

 .؟مدقت نم فالخ اهيف ىرجي لهف :تلق نإف

 .فارعألا ةروس نم 71 ةيآلا نم )١(

 . (دئاعلا نع رابخإلا عانتما مدع) جاب ىفو آ(؟)
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 . ىلوأ هدنع هذه عانتماف ىلوأآلا عنم نم نأ لاكشإ ال :تلق

 نود لماع ردصم نع ربخي الف «ريمضب هنع) ءاتغتسالا زاوج : عبارلا

 نود فاضم الو ءاهفوصوم نود ةفص الو ءهتفص نود فوصوم الو .ءهلومعم

 .ريمضب ءايشألا هذه نع 2)(ءانغتسالا زوجي ال ذإ ءهيلإ فاضملا

 لبقي ال ام نأل ؛ىناثلا طارتشا نع نْعَم عبارلا طرشلا اذه :تلق نإف
 .رامضإلا لبقي ال فيرعتلا

 .نايبلا ىف ةدايز هركذ نأ ىلع ةيفاكلا حرش ىف هبن دقو «ءكلذك وه :تلق

 «ريخأتلا لوبق :ةثالث ةروكذملا طورشلا نأ ىضتقي مظانلا مالك :تلق نإف
 نإ ريمضب وأ ءاريمض ناك نإ ىبنجأب :نيرمأ دحأب هنع ءانغلاو ,فيرعتلا لوبقو

 طارتشال الو رهاظلا ىف ىبنجألاب ءانغتسالا طارتشال ةدئاف ال ذإ ءارهاظ ناك

 طرشلا ناك ولف ءمدقت امك رهاظلاو ريمضلا ىف ديقم ىبنحألاب ءانغتسالا
 زجي مل نإو «ريمضلاب هنع ءانغتسالا زاج اذإ رهاظلا نع رابخإلا زاجل ءامهدحأل

 :تاهيبنت
 رابخإلا ةيفيك نأ ءلامجإلا ليبس ىلع طورشلا هذه طارتشا ةلع :لوألا

 .اهنودب ىتأتت ال ةروكذملا

 مل رحخخأ طورش ةعبرأ بابلا اذه ىف هنع ربخملا طورش نم ىقب :ىناثلا

 . باتكلا اذه ريغ ىف اهركذ دقو انه اهركذي

 الو «هّللا نميأ» وحن عفرلا مزال نع ربخي الف ءاعوفرم هلامعتسا زاوج :اهلوأ

 .اًنيعم رحسو «هّللا ناحبس» وحن بصنلا مزال نع

 )١(أءج.
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 نم امهوحنو «رايدو دحأ» نع ربخي الف ءاتبثم هلامعتسا زاوج :اهيناثو

 مكح ىف نيتلمج وأ ةلمج 'نم» "هب فصوي ام ضعب نوكي نأ :اهئلاثو

 دعب ةلمجلا نأل «ةيبلط ةلمج ىف مسا نع ربخي الف ؛ءازجلاو طرشلاك ةدحاو ةلمج

 .اهب لصوي نأل «ءةحلاص 'نوكت نأ طرتشيف .ءةلص لعجت رابخإلا

 ىناوثك « ىنعم هتحت سيل مسا نع ربخي الف «ةدافتسالا ناكمإ :اهعبارو

 اذه ركذو «ءىش نع ربخ نوكي نأ نكمي ال ذإ :ركب ىبأ نم ركب وحن مالعألا

 ىذلا مسالا نع رابخإلا ىنزاملا زاجأ «فالحخ هيفو «ليهستلا ىف لصفلا ىف طرشلا

 ””رعاشلا لوقب الدتسم ىنعم هتحت سيل
 ع وِ يو < 5 2. 2

 .ناطيشلا مسا حزق نأب درو

 اَمَدَقَم دق لفل هيف وكي ١ ام ضعب نم لأب انه اوربخأو
 فلألاب زوجيو .ةيلعفلاو ةيمسالا نيتلمجلا ىف هعورفو ىذلاب رابخإلا زوجي

 :نيطرشب لب اقلطم ال ةصاخ ةيلعفلا ىف ماللاو

 الف «ماللاو فلألل هنم ةلص غوص نكمي افرصتم لعفلا نوكي نأ :امهدحأ

 .اهوحنو سيلب ةردصم ةلمج ىف لأب رابخإلا زوجي

 رذعتل ءرابخإلا زجي مل ايفنم ناك نإف ءاّبجوم لعفلا نوكي نأ :ىناثلاو

 .ىفنملا نم اهتلص غوص

 . (مانخيش هب لصوي ام هباوص له» كلل ةطوطخملا شماه ىفو )١(

 .«ةلمج ىف» ب ىفو ج أ (0)

 .لماكلا نم وهو - ىدسألا كيلس نب قيقش وه : هلئاق (7”)

 ضام لعف «اورظن» ةفاكلا امب اهلمع لطبو هيبشت فرح نأكو فطعلل ءافلا ؛امئاكف» :بارعإلا

 «وأ» ةيلوعفملا ىلع بصنلا لحم ىف وهو اورظني قلعتم رورجمو راج «رمق ىلإ» هلعافو
 «حزق» هب لوعفم 'هسوق» ضام لعف ؛قلع» ؛رمق ىلإ» هلوق ىلع فطع «ثيح» ةفطاع

 .هلعاق

 . ىنعم هتحت سيل ىذلا مسالا نع رابخإلا زاوج ىلع هب جتحا ىنزاملا :دهاشلا

 ل
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 :هلوقب لوألا ىلإ راشأ دقو

 لَطَبلا هللا ىَقَو نم قاو غوصك :لاقف لثم مث

 :تلق لوعفملا نع وأ «هّللا لطبلا ىقاولا» :تلق لعافلا نع تربحخأ نإف
 . ليهستلا ىف يناثلا نع هبنو . . .لطبلا هللا هيقاولا#

 ْلّصَقْناو َنيِبأ اهرْيَغ ريمض لآ ٌةَلص تَمَفر ام نكي نإو
 تعفر نإو «هيف لاكشإ الف ©7(قباسلا) لاثملاك (رهاظ لأ ةلص تعفر اذإ

 .هراربإ بجو اهريغل ناك نإو «هراتتسا بجو لأل ناك نإف ءاريمض

 .«اديز تبرض» كلوق نم ءاتلا نع تربخأ اذإف

 .لأل هنوكل «ةلصلا عوفرم نكتسيف ءانأ ديز براضلا :تلق
 «اهريغل هتوكل هزربتف «ديز انأ هبراضلا : تلق لاثملا نم ديز نع تربخأ اذإو

 .اهعوفرم نكتسي هل ىه نم ريغ ىلع ترج ىتم ةفصلا نآل

 : هيبنت
 .ىذلاب امهيف رابخإلا حصي الو لأب امهيف ربخي نيتلأسم شفخألا ركذ '

 مئاقلا :تلق ديز نع ريخأ اذإف «اتدعق ال ديز اتيراج تماق» :ىلوألا

 .ديز ناتدعاقلا ال هاتيراج

 زجي مل «ديز اتدعق ىذلا ال هاتيراج تماق ىذلا» :تلقف ىذلاب تربخأ ولو

 ىذلاب تررم» نييوحنلا ضعب زاجأ دقو «ةفوطعملا ةلمجلا ىلع دوعي ريمض ال هنأل

 .«ادعق ىذلا ال هاوبأ ماق

 .اضبأ ىذلاب ةلأسملا ىف رابخإلا يف زوجي اذه ىلعف

 .«ديز هجولا برض ىذلا» زوجي الو «ديز هجولا بورضملا» :ةيناثلا

 . ىدعتملاب مزاللا لعفلا هيبشت زاجأ نم هزيجي نأ ىغبنيو :تلق

 ..مدقت امب فتكنلف «ليوط رابخإلا باب نأ ملعاو

 3 : نضني



 ددعلا

 هشام ها سا عبس | هال هر ف0 وع
 هركذم هداحا ام دع ىف هرشعلل لق ءاتلاب ةثالث

 ... .. .. درج دضلا ىف

 :لاوحأ ةثالث امهنيب امو ةرشعلاو ةثالثلل

 . قلطملا ددعلا اهب دصقي نأ :ىلوألا

 .ركذي الو دودعم اهب دصقي نأ :كلاثلاو

 الو «ةتس فصن ةثالث٠ وحن ءاتلاب اهلك تناك قلطملا ددعلا اهب دصق اذإف

 دحاو ناك نإ ءاتلاب تلمعتسا ظفللا ىف ركذو دودعم اهب دصق نإو

 هلوقك ايزاجم وأ ايقيقح اثنؤم هدحاو ناك نإ ءاثلا نم تدرجو ءاركذم 2)(دودعملا)

 4 اموسح ماي ةينامثو لايل عبس مهيلع "5 اهرخس 8# :ىلاعت

 ءاتلاب نوكي نأ "”حيصفلاف) ظفللا ىف ركذي ملو دودعم اهب دصق اذإو
 ديرت «ةةسمخ تمص» لوقتف ءدودعملا ركذ ول امك ثنؤملا ىف اهمدعبو ركذملل

 ىكحو ءركذملا ىف ءاتلا فذحت نأ زوجيو «ىلايل ديرت ءاسمخ ترساو «ءامايأ

 اسمح انرطفأ» ءارفلا ىكحو «اسمخ رهشلا نم انمص» حارجلا ىبأ نع ىئاسكلا

 نم ءاتلا فذح ىلع تاياورلا ترفاضتو «ناضمر نم ارشع انمصو اسمخ انمصو

 .«لاوش نم تسب هعبتأ مث كي هلوق
 الو حيصف نع حصي ال ىئاسكلا هاكح ام :مهضعب لوق فعض رهظي اذهبو

 هريغ ىف مزتلا مايألا نع ىلايللاب ءانغتسالا خيراتلا ىف رمتسا امل : ليقو «هيلإ تفتلي

 .(ددعلا) ب ىفو َج لك )١(

 . ةقاحلا ةروس نم ال ةيآلا نم (؟)
 .(حيحصلاف) ب ىفو ج «أ (5)

 قضلما و



 مو "4 ارَْعَو ره ير نهب نري ىلاعت هلوقك سبللا نمأ طرشب
 تجرخلا تركذ ولو «ارشع تمص» لوقت ىرشخمزلا لاقو «لاوش نم تسب هعبتأو»

 . حيصفلا رثكألا ريكذتلا نأب درو ءمهمالك ("”(نع)

 «ثنؤملا ددع ىف اهطاقسإو ركذملا ددعلا ىف ءاتلا تابثإ ةلع ىف فلتخاو

 ةمأو ةرمزك تاعامج ءامسأ اهتاوحخأو ةئالثلا نإ :هانعم ام ليهستلا حرش ىف لاقف
 مدقتل ركذملا نم لصألا بحصتساف اهرث اظن قفاوتل ءاتلاب نوكي نأ لصالاف .ةقرفو

 «نييوحنلا نم ىنعملا اذه هريغ ركذ دقو هتبتر رخأتل اقرف ثنؤملا عم تفذحو هتبكر

 .هب فتكنلف نسح وهو

 :تاهيبنت

 .«اركذم هداحأ ام) هلوق ىف ىلوألا ةروصلا هنم تجرخو

 ريكذت ال ءهثينأتو دحاولا ريكذت ربتعملا نأ ؛هداحآ ام» هلوق نم مهف :ىناثلا

 نولوقي مهنإف دادغب لهأل افالخ «تامامح ةثالث» لوقت كلذلف ءهثينأتو عملا

 ثاللثب تررم» لوقت :ىئاسكلا لاقو .عمجلا ظفل نوربتعيف «تامامح ثالث»

 ساقو ءاركذم دحاولا ناك نإو «ءاه ريغب «تالجس ثالث تيأر» لوقتو «تائمامح

 :لوقتف هظفل ىف مسا ناك نإ دودعملا دحاو ىف ثينأتلا رابتعا :ثلاثلا

 صخش ظفل نأل ؛لاجر دصاق (نيعأ ثالثه و «ةوسن دصاق «صخشلأ ةثالث»

 .ثنؤم نيع ظفلو ركذم

 ذئتيح زوجيف «ىنعملا دصق رثكي وأ ىنعملا ىوقي ام مالكلاب لصتي مل ام

 . هرابتعا

 : 9هلوقك لوألاف

 .ةرقبلا ةروس نم 775 ةيآلا نم )١(

 - .ليوطلا نم وهو - ىموزخملا ةعيبر ىبأ نب ورمع وه :هلئاق (')

 3 نلنوخلم



 »و ع ماع ع

 .«رصعمو نابعاك» هلوقب ىنعملا ىوقتف

 :©9هلوقك ىناثلاو
 هم او و ع

 ىقّنأ تنك نَم نود ىنجم ناكف :ةردصو -

 «ىقتأ» ءابقرلا هب ىقدتي ام انه هب ديزيو «ناجم هعمجو سرتلا هلصأ :نجملا «ىنجم» :ةغللا

 :انه دارملاو - دعب نم ىري ىذلا حبشلا هلصأو «صخش عمج «صوخشا رذحأو بناجأ

 ام لوأ ةيراحلا «رصعم» اهيدث ودبي ىتح ةيراجلا ىهو - بعاك .. ىنثم «نابعاك» ناسنإلا
 .بابشلا رصع لخدتو كردت

 ىتاوللا ةثالثلا ءالؤه - ءابقرلا نم هفاخأو هيقتأ تنك نم نود ىنصحو ىرتس ناك :ىنعملا

 .كلذ ىلع ىنندعاسو اركنتم نهنيب تيشم
 فاضم ءايلاو مدقم ناك ربخ «ىنجم» صقان ضام لعف ناكو ةفطاع ءافلا «ناكف» : بارعإلا

 هيلإ فاضم لوصوم مسا «نم» ىقاولا ىنعم نم هيف امل هب ةيفرظلا ىلع بوصنم «نود» هيلإ
 «ناك ربخ بصن لحم ىف ةلمجلاو ريمض لعافلاو عراضم لعف «ىقتأ» اهمساو ناك «تنك»

 رخؤم ناك مسا «ثالث» هيقتأ :ىأ - فوذحم دئاعلاو لوصوملا ةلص ىقتأ تنك ةلمجو

 .هيلع فوطعم «رصعمو» ثالث نم لدب «نابعاك" هيلإ فاضم «صوخش»
 نع صوخشلاب ىنك هنكل ءصوخش ةئالث هيف سايقلا نإف «صوخش ثالث» هلوق :دهاشلا

 . ءاسنلا

 . مظانلا نباو «5 ١4/ ماشه نباو ء"/١٠57 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 رفس ىف ناك هنأ كلذو ءءالب نم هب لزن ام اهيف وكشي تايبأ نم .ةئيطخلا وه :هلئاق )١(

 *.رفاولا نم وهو - ةقان اهنم دقتفاف هلبإ حرسف ؛هاتنبو هتأرما هعمو

 .ىلاّيع ىلع نامزلا راج دقل 0 : هزحعو

 .اهظفل نم اهل دحاو ال ةثنؤم ىهو «ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نيب ام :لبولا نم دوذلا «دوذ) :ةغللا

 ٠ م ريع لوقو
 ةثالث نحن :ىأ - هيلإ فاضم «سفنأ» سكعلا وأ فوذحم أدتبمل ربصن «ةث 3 :بارعإلا

 كلذ ىلع لدت امك «قون ثالث دوذ ثالثشب دارأ :دربملا لاق «دوذ ثالث 9 « سفنأ

 «راج» قيقحتلل دق مسقلل ةئطوم ماللا «دقل» سفنأ ةثالث ىلع فطع دوذ ثالثف ءةصقلا

 . رورجمو راج (ىلايع ىلع) لعاف' (نامزلا) ضام لعف
 .ثنؤم سفنلا نأل .سفنأ ثالث سايقلا ناكو «سفنأ ةثالث» هلوق :دهاشلا

 «مظانلا نباو 4/١1« ماشه نباو 5٠١/”7. ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .ةنازخلا ىف 047 دهاشلاو ١/157. عمهلا ىف ىطويسلا هركذو

 نضر و



 .ناسنإ اهب ادوصقم اهلامعتسا رثك سفنلا نأل «ىنعملا بلغف

 204 اًهلاَمَأ رع هَلَق» ىلاعت هلوقك اهب ال «ىونملا اهفوصومبف ةفص ناك نإو
 :برعلا ضعب لاقو ءاروكذ تدصق اذإ «باود ثالث لوقتو «تانسح رشع :ىأ

 . ةدماحلا ءامسألا ىرجم ترج اهنأل «باود ثالث»

 مسا امأو «عمجلا ىف وه امنإ هثينأتو دحاولا ريكذت رابتعا نم ركذ ام :عبارلا

 هنيب لصفي مل ام هظفل مكح ربتعيف «موق» وحن عمجلا مساو «منغ» وحن سنجلا
 كلوقك لوألاف ءركذملا عمج نع ابئان نكي وأ ىنعملا ىلع ةلاد ةفص ددعلا نيبو .

 ظحلي الف ءاتلا فذح زوجيو نيرخأتملا ضعب لاقو «طبلا نم روكذ ةثالث ىدنع»

 نم بئان هنأل «ءايشأ ةثالث١ مهلوقك ىناثلاو .هظحلت نأ ىلوألا نكلو فصولا

 .«روكذ طبلا نم ثالث» كلوقك رخأتملا فصولل رثأ الو لاعفأ ىلع ءىش عمج

 .ةحلط وحن املع ناك اذإ درفملا ظفل ثينأت اضيأ ربتعت 2 ال :سماخلاو

 :لاقف زيمملا مكح ركذ مث

 رثكألا ىف ةلق ظفلب اًممج ررجا ملا ا

 وحن نمي رج عْمَج مسا وأ سنج مسا ناك نإ اهتاوخأو ةثالثلا زيمم نأ ملعا
 74 طهر ةعست )) : ىلاعت هلوق ىف هيلإ فيضأ دقو 94 ريَطلا نم ةعبرأ دخف»

 . دوو سمخ» مالسلا ة ةالصلا هيلع هلوقو

 :بهاذم اهيفف هيلإ ةفاضإلا امأو ءهيلع قفتمف نمب هرج امأ :تلق

 .روفصع نبا مالك رهاظ وهو «ةلق ىلع زاوجلا :اهدحأ

 لاقي ال هنأب هيوبيس حرصو ؛هيلع سقي مل هيلإ افاضم ردن نإو :ليهستلا ىف لاق
 .«منغ ثالث»

 .لمنلا ةروس نم 8 ةيآلا نم ()

 .«ةقدص دوُذ سمخ نود اميف سيلا (4)
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 رفن وحن ةلقلل عمجلا مسا نم لمعتسي امم ناك نإف « ليصفتلا : ثلاثلاو

 نبا بهذ هيلإو ءزجي مل ريثكلاو ليلقلل لمعتسي امم ناك نإو ءزاج دوذو طهرو
 فيضأ امهريغ ناك نإو «نامثع ىبأ نع ىسرافلا هاكحو « هبتك ضعب ىف روفصع

 ؛مآ ثالثو «دبعأ ةثالث» وحن ريسكتلا عومج نم ةلق لاثم ىلع اعومجم هيلإ ددعلا
 دوجوملا ىلإ فيضأ امهدحأ لمهأ نإف «ةرثك عمجو ةلق عمج مسالل لحعو اذإ اذه

 . «لاجر ةثالثو «لجرأ ةثالث) وحن

 ةلقل امإ «ةلق لاثم ىلع ةرثك لاشم رثؤي دق هنأ ىلإ ارثكألا ىف» هلوقب راشأو

 ٠ .هلامعتسا ةلقل عاسشأ ىلع رثوأف ""عوسش ةثالث» مهلوق وحن :لوألاف

 عمجو سلفك ءرق هدحاو نأل «ءارقأ ىلع رثوأف 74 ءورق ةنالث > : ىناثلاو

 الف - فاقلا مضب - ءرق عمج هنأ هريغ ركذو .فنصملا هلاق ذاش لانعفأ ىلع هلثم

 .اردان الإ كلذ ريغ ىف ةلق عمج رثؤي الو اذاش نوكي

 نم لعجو بالكلا نم ةئالث هب ديرأ اذإ هوحنو «بالك ةثالث» دربملا راجأو
 ةجحلا ىف ىنعم نكي مل اذه زاج ولو :ليهستل دلا حرش ىف لاقو «ءورق ةثالث» كلذ

 .اذه لثم هب داري نأل حلاص ةرثك عمج لك نأل ةلقلا عمجب

 :تاهيبنت
 ةلعفأو لاعفأو لعفأ ىه ىتلا ريسكتلا ةلثمأ نم ىنعي «ةلق ظفلب» لاق :لوألا

 .ةلعفو

 ام رواج وأ هريغ لمهأ نإ الإ ابلاغ هيلإ فاضي الف حيحصتل لا عمج امأو

 .هريغ لامعتسا لق وأ لمهأ

 .هريغ لامهإل حيحصتلا نيعتي هوحنو اذه ىفو «تارقب عبسال وحن :لوألاف

 حيحصتلا ىلإ هتفاضإ زوجت هوحنو اذه ىفف «تالبنس عبس» وحن :ىناثلاو

 .تارقب وهو هريسكت لمهأ ام هترواجمل

 .ةرقبلا ةروس نم 774 ةيآلا نم )١(
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 حيحصتلا راتخيو ءاضيأ دئاعس ةلقل زوجيف «تاداعس ثالث» وحن :ثلاثلاو

 فضي مل هريسكت لمهأ ام رواجي ملو هريغ لامعتسا رثك نإف نيعضوملا نيذه ىف
 ىلوقب ترشأ اذه ىلإو «تابنيز ثالث» و «نيدمحأ ةثالث» وحن اليلق الإ هيلإ

 نكت مل اذإ ةمالسلا عومج ىلإ فاضي اضيأ كلذكو روفصع نبا لاقو ءابلاغ

 . ىهتنا ««تادنه عبرأو «نيديز ةثالث» لوقي تافص

 ىلع عابتإلا نسحالاو «نيحلاص ةثالث» وحن ةفيعض ةفصلا ىلإ ةفاضإلاو

 .لاحلا ىلع بصنلا مث تعنلا

 :©”هلوقك ذوذش ىف الإ عمجي مل ةئام اهتاوخأو ةثالثلا زييمت ناك اذإ :ىناثلا

 اهب ىقو كولملل َنيئم ثالث
 ثالث ةئاملاب زيمتو مالكلا ىف ةئاملا عمج زاوج هيوبيس مالك نم رهظيو : ليف

 ليهستلا حرش ىف كلذ ركذ «فلالاب ءانغتسا ةئثام ةرشع لاقي الو امهنيب امو عستو

 نيذلا مه ةغللا هذه لهأ نإو «ةئام رشع نولوقي برعلا ضعب نأ ءارفلا ىكحو -

 .نوعمجيف «نيثم عبرأو نيثم ثالث» نولوقي

 .ليوطلا نم وهو - قدزرفلا : هلئاق )١(

 متاهألا هوجو نع تلجو ىئادرر 6.6...6.....0٠0٠6(0 :هزحجعو

 انه هب دارملاو :ليق «سبلي ام وه.:ءادرلا «ىئادر» ريعب ةئامثلث :ىأ «نيئسم ثالث» :ةغللا
 نائس ونب مهو - متهأ عمج 'متاهألا» نايصعأو ءامظع «هوجو» تفشك «تلج» فيسلا

 . متهألا

 - ريعب ةئامثلث مهتيد تناكو - اولتق كولم ثالث تايدب ىفو ىفيس وأ ىئادر نإ لوقي : ىنعملا

 . كلذ ىف هفيس وأ هءادر نهر دق ناكو «ةليبقلا هذه ءامظع نع ءبعلا لازأو

 ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءءايلاب رورجم هيلإ فاضم «نيثم» ادستبم ؟ثالث» : بارعإلا
 قلعتم «اهب» ضام لعف «ىفو» نيئم ثالثل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج «كولمملل»
 دوعي رتتسم ريمض لعافلاو ضام لعف «تلج» هيلإ فاضم ءايلاو لعاف «ىئادر» لعفلاب

 .لعفلاب قلعتم «هوجو نع» ىئادر ىلع
 .ذاش وهو - ثالثلا زييمت اهنأ عم ةئاملا عمج ثيح «نيئم ثالث» هلوق :دهاشلا

 ءمظانلا نباو ١ ماشه نباو ةضطتف ىنومشاألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ْ ش .ةنازخلا ىف 047 دهاشلاو «57/7 شيعي نبا هركذو
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 «فلأ لوقي ال نم الإ «نيئم ثالث لوقت ال :ءارفلا نع رافصلا باتك ىفو

 فلألاو ةئاملا نأ ىنعي «فضأ درفمل فلألاو ةئامو» هلوقو .نيثم رشع لؤوقي امنإو

 امهعمجو امهتينثتو «لجر فلأو لجر ةثام» وحن ادرفم دودعملا ىلإ نافاضي

 .«فدر دق ارزن عمجلاب ةئامو» هلوقو .كلذك

 «ارزن» :هلوقب راشأو 274نينس ةئامثلث# ىئاسكلاو ةزمح ةءارق ىلإ هب راشأ

 ىف زوجي امنإو مالكلا ىف أطخ وه دربملا لاقو «ءارفلا هزاوجنب لاقو هليلقت ىلإ

 م داوتملا ةءارقلاب دودرم همالكو ةرورضلل رعشلا

 :هيبنق

 «”عيبرلا لوقك بوصنم درفمب ةئاملا زييمت ذش دق

 ماع نيتثام ىتفلا شاع اذإ

 فلألاو . ةثاملا زييمت بصن ناسيك نبا زاجأو «روهمجلا دنع هيلع ساقي الو

 اهنود ام عم ةرشعلا بيكرت نايب ىف عرش مث «امهرد فلالاو «ءارانيد ةئاملا» لوقتف

 :لاقف

 .فهكلا ةروس نم 76 ةيآلا نم )١(

 .رفاولا نم وهو - .نيرمعملا دحأ - ىرازفلا عبض نب عيبرلا وه : هلئاق (7)

 . ءاّمفلاو ةرسملا بهذ دقف 0 ع :هزجعو

 - ىتف وهف ءاتف ىتف :لاقي «بابشلا «ءاتفلا» راسم عمجلاو .ناسنإلا هب رسي ام «ةرسملا» :ةغللا

 .ءاتفلا نيب :ىأ

 هيتي ىذلا هبابش هنع ىلوو ءاهب رسي ىتلا هتاذلم تبهذ دقف نسلا اذه ناسنإلا غلب اذإ : ىنعملا

 .هيف

 ةدقف» زييمت «اماع» هلوعفم «نيتئام) لعاف «ىتفلا» ضام لعف «شاع» طرشلل ءاذإ» : بارعإلا

 ةءاتفلاو» طرشلل اباوج تعقو ةلمجلاو لعاف «ةرسملا) ضام لعف «بهذ» قيقحت فرح

 .ةرسملا ىلع فطع

 ىتئام : لوقيف ةفاضإلاب رجلا هقح ناكو نيتئام زييمت بصن ثيح ء«اماع نيتئام» هلوق :دهاشلا

 . ماع

 مظانلا نباو «4 /١؟ ماشه نباو 27/577 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 2٠١5 هيوبيسو 25/75١ شيعي نباو «ةنازخلا ىف 450 دهاشلاو ء١7١ص ىطويسلاو

 . 7/١
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 ْرَكَذ دودعم دصاَقف اًبكرم ٌرَشَعِب هنلضو ركذا دحأو

 اذه دحأ ةزمهو «ءاغلا نم رشع ديرجتب ءامهرد رشع دحأ ىدنع» لوقتف

 دحاو لاقي دقو «ليلق وهو «لصألا ىلع رشع دحو ليق دقو «واو نم ةلدبم

 :لاق مث .ددعلا لصأ ىلع رشع

 ةرشع ىدحإ ثينأتلا ىدل ْلَقو

 .ةرشع ةدحاو لاقي دقو «ةرشع يف ءاتلا تابثإب ةأرما ةرشع ىدحإ لوقتف

 .«هرسك ميمت نع اهيق نيشلاو» :هلوقو

 ىف اذكو «ةرشع اتنثاو «ًةرشع ىدحإ» :نولوقيف ؛ثينأشلا ىف ىنعي
 حتفت دقو :ليهستلا ىف لاق "74 انيع ةرشع اننا مهضعب ةءارق مهتغلبو ءاهرئاس

 حتفلاو «ىهتنا ؛ةغل ىهو ىرشخمزلا لاق «شمعألا أرق حتفلابو «ثنؤملا ىف ىنعي

 نيشلاف ريكذتلا ىف امأو «نييزاجحلا ةغل ىهو نيكستلا حصفألا نأ الإ لصألا وه

 «تاكرحلا ىلاوتل ؛هتاوخأ اذكو «رشع دحأ» لاقيف رشع نيع نكست دقو ءةحوتفم

 نيب عمج اهيفو "74 ارهش َرَشَع اناا صفح بحاص ةريبه أرقو رفعج وبأ أرق اهبو
 :هلوقو ءنينكاس

 ادصَق لَعْفاف تلعف امهعم ام ىدحإو دَحأ ريغ عمو ش

 «ثينأتلا ىف ةرشعو ريكذتلا ىف رشع بكرملا ىءزج) ىناث لعج ىلإ هب ريشي
 تبثتو ريكذتلا ىف ءاتلا فذحتف هلبق اهل ام سكع بيكرتلا ىف ةرشعلل نأ لصاحلاو

 :هلوقو 2(ثينأتلا ىف

 ادق ام ابكر ْنِإ مهني امو ةعئستو ةئدلتلو
 يف ءاتلا تبثت نأ ابكر اذإ امهنيب امو ةعستلاو ةئالثلا مكح نأ ىلإ هب ريشي

 :هلوقو «دارفإلا ىف امهب لعفي ناك امك ثينأتلا ىف فذحتو ريكذتلا

 اركذ وأ اش ىتنأ اَذإ ىتنْثا 2 ارشعو ئَسنا ةَرشع لوآو

 .ةرقبلا ةروس نم ٠ ةيآلا نمو «فارعألا ةروس نم ٠ ةيآلا نم )١(

 ٠ .ةبوتلا ةروس نم 7١ ةيآلا نم (7)

 .ج أ (5)
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 ىنثا نون فذحتف ركذملا ىف رشع انثا نيتنثاو نينثا بيكرت ىف لاقي هنأ ىنعي

 :هلوقو .ةرشع هيلوتو نينتثا نون فذحتف ثنؤملا ىف ةرشع انتثاو ءرشع' هيلوتو

 فلآلاب عَقراو عفرلا ريغل ايلاو

 ىتنثاو رشع ىنثاو عفرلا ىف ذ فلألاب ةرشع اتنثاو رشع انثا لوقي هنأ هب ىنعي

 .زجعلا ءانبو ىنثملا بارعإ ردصلا بارعإب «بصنلاو رجلا يف ءايلاب ةرشع

 :هلوقب بارعإلا ىف هل ظح ال امهريغ نأ ىلع هبن مث

 افلأ اًماوس رج ىف عتفلاو
 هئانب ةلعف ردصلا امأو ,فطعلا فرح ىنعم هنمضت هئانب ةلعف زجعلا امأ

 «ةرشع ىتنثاو رشع ىنثا ردص برعأ كلذلو «ثينأتلا ءات عقوم هنم زجعلا عوقو

 زجعلا عوقولو «ءانب ال بارعإ لحم نونلا لبسق امو «نونلا عقوم هنم زجعلا عوقول
 انثا» لاقي الو «كرشع دحأ» لاقيف امهريغ فالخبب افاضي مل نونلا عقوم امهنم

 درو ءامهتاوخأ رئاسك ناينبم امهنأ ىلإ ناسيك نباو هيوتسرد نبا بهذو «كرشع

 .ءايلاو فلالاب امهرييغتب

 :ناهيبنت
 ةفاضإ نويفوكلا زاجأو ءمزال بكرملا نم هريغو رشع دحأ ءانب :لوألا

 وحن فيضأ اذإ كلذ اونسحتساو «رشع ةسمحخ هذه» نولوقيف ٠ هزجع ىلإ هردص

 .«كرشع ةسمخ»

 ىلع اينبم ادمحاو امسا فّينلا عم ٌةرشعلا لعجتو :ليسهستلا ىف لاق :ىناثلا
 ةسمخ وحن ءانبلاو بيكرتلا عنم رهظ نإف :ىهتنا فطاعلا رهظي مل ام حتفلا
 ةرشعو ةسمخ ىدنع#» وحن تابثإ ىف جاتجيو :نايح وبأ خيشلا لاق ءةةرشعو

 .برعلا نم عامس ىلإ «ةأرما رشعو سمخو ءالجر

 انيح نيعبرأك دحاوب اًنيعستلل نيرشعلا زيمو

 ةثالث» كلوقك فينلا ىلع فطعتو ثنؤملاو ركذملا اهيف ىوتسي ةينامثلا دوقعلا

 وحن بوصنم درفمب زيمتو «ثنؤملا يف ؟نورشعو ثالثو» ركذملا ىف 'نورشعو
 .«ةأرما نورشعو الجر نورشع» كلوق

 نضل ب



 :ناتدئاف همالك نم مهف دقو

 زاجأو ءروهمجلا بهذم اذهو عمجي ال هتاوخأو نيرشعلا زيمم نأ :ىلوألا

 رشع دحأ زييمت عمج زاجأ كلذلو ءالاجر نورشع لوقتف هعمج ءارفلا

 نأ ادصاق ءالجر نيرشعل مهارد نورشع ىدنع لاقي نأ مهضعب زاجأو «هتاوخأو

 هيلإ ةجاحلا تعد اذإ اذهو :ليهستلا حرش ىف لاق «نيرشع مهنم '"(دحاو) لكل

 الو «هريغب هانعم مهفي ال لامعتسا هنأل .برعلا هلمعتست مل نإو «نسح هلامعتساف

 وهف اهنم ءىش زييمت عقوم عقو نإف .عونلا اذه ريغ ىف هبابو نيرشع زيمم عمجي
 . ىهتنا «عبات وأ لاح

 ىكحو «لثم امك ًابوصنم الإ نوكي ال هبابو نيرشعلا زيبمت ديم نأ : ةيناثلاو

 ىلع ىنبت ال ىذلا ذاشلا نم نيرثكالا دنع اذهو «ءبوث ورشعو مهرد ورشع لوقتف

 .دعاوقلا هلثم

 بكرملا زييفن

 م 32- -ٍ

 اًمهنيوسف نورشع ريم ام لثمب اًبكرم اوزيمو
 عمجب زيي نأ مهضعب زاجأو ءءارفلا فالخ مدقتو بوصنم دحاوب ىنعي

 ةرشع يتنلا مهاتعُطَقو )> ىلاعت هلوق هنم ىرشخمزلا لعجو ءهنم دحاولا ىلع قداص
 .©04 اممأ اًطاَبسأ

 اطابسأ عقوأف طبس ال طابسأ ةليبق لك ةليبق ةرشع ىتنثا مهانعطقو دارملاو
 دحأ تيأر» لاقي نأ هيلإ بهذ ام ىضتقمو :ليهستلا حرش ىف لاق «ةليبق عقوم
 ول اذه هيأرب سأب الو «ماعنأ ةعامج لك ةعامج ةرشع دحأ ديرأ اذإ «اماعنأ ةرشع

 ةغللا لهأ هلوقي ال فلاخم طبس ال طابسأ ةليبق لك نإ هلوق نكل «لامعتسا هدعاس

 عقوم عقاو طابسأف اذه ىلعو «برعلا ىف ةليبقلا ةلزنمب ليئارسإ ىنب ىف طبسلا نإ
 .ىهتنا .فوذحم زييمتلاو لدب وه لب ازييمت هنوك حصي الف لئابق

 .ج 1 ()
 .فارعالا ةروس نم ١١٠١ ةيآلا نم (؟)
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 ريكذت ركذ دنع لاق هنإف انه هركذ ل فلاخم ةيفاكلا حرش ىف همالك :تلق

 ةرشع يلا مهانعطقو » - ىلاعت هلوقك ىنعملا هب داري ام هب لصتا نإف هثينأتو زييمتلا

 نأل اطابسأ رشع انثا. ليقل كلذ الولو ثيناتلا مكح حجرت ممأ ركذبف امم طابسأ 1

 . ىهتنا ءركذم طبسلا

 تميقأو فوصوملا كذح مث ةقرفل اتعن اطابسأ نوكت نأ زوجي :ىمرجلا لاقو 2« |

 ركذم وهو طابسألا ىلع عقاو وهو ددغلا ثنأو طاسبسنالا تعن اممأو .هماقم ةفصلا

 ىلإ رظنلاب نطبأ رشعو الاجر ىنعي سفنأ ةثالث لاقق امك ةمأ وأ ةقرف ىنعمب هنأل

 . ىهتنا «ةليبقلا

 :هيبنت

 نورشع ىدنع لوقتف ظفللا ىلع لمحلا هيف زاج هبايو نيرشعلا زييمت تعن اذإ

 : "7ةرتنع لوق هنمو ؛ةنزاو لوقتف ىنعملا ىلع لمحلاو «ءانزاو امهرد

 محسألا بارغلا ةيفاحك اًدوس ١ ةبوُلَح نوعيرأو ناتتثا اهيف

 ..لماكلا نم تيبلا اذه )١(
 لمعتست ةيولحلاو .ءفوذحم فوصومل ةفص لصالا ىف وهو «ةبولحم :ىأ «ةبولح» :ةغللا

 راوحلا ىلع فطعي نأ :ةيلخلاو «ةيلخ» هناكم ىف ىوريو' «عمجلاو دحاولل ءدحاو ظفلب

 بصتنلاو عفرلاب ىوري «ادوس» ةيلخلا كلتف ءنهنم ةدحاوب ىعارلا ىلختي مث قاين ثالث

 .دوسألا «محسألا» رهظلا ىلي امم حانجلا شير ىهو .فاوخ عبرأ رئاطلل «ةيفاخك»

 «نوعبرأو» رخؤم أدتبم «ناتنثا» مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «اهيف» : بارعإلا

 :هجوأ ةثالث لمتحي وهف بصنلاب هاور نم «ادوس» زييمت «ةيولح# هيلع فوطعم ٠

 .ةبولحخ ةفص نوكي نأ .:لوألا
 .ددعلا نم الاح نوكي نأ :ىناثلاو

 0 .ةيولح نم الاج نوكي نأ :ثلاثلاو

 نأ راج فيك :ليق نإف : ىزيربتلا لاق «نوعبرأو ناتتثا هلوقل تعن وهف عفرلاب هاور نمو

 :كلوق ةلزنمب راصف اعمتجا دق امهنأل :ليق ؟هبحاص ىلع فوطعسم امهدحأو امهتعني

 دوسل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج. «ةيفاخك» ه .نافيرظلا ورمعو ديز ىنءاج

 .بارغلا تعن «محسألا» هيلإ فاضم «بارغلا»

 ..ظفللا اهيف ىعورو ةبولح هلوقل تعن اهنإف «ادوس» هلوق :دهاشلا

 شيعي نباو «777ص بهذلا روذش ىف ماشه نباو 27/1760 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
 . ةنازخلا ىف 057 دهاشلاو «. 14



 . ةقرفل اتعن اطابسأ هلعج ىف ىمرجلا هظحل ىذلا وه ىنعملا اذهو

 برغي دق هزجعو انبلا قب بكرم ددع فيضأ نإو

 :هجوأ ةثالث هيفف بكرملا ددعلا فيضأ اذإ

 . عامجإب ماللاو فلألا عم ىقبي امك رثكألا وهو هؤانب ىقبي نأ : لوألا

 نع هيوبيس هاكحو «كبلعبك بيكرتلا ءاقب عم هزجع برعي نأ : ىناثلاو

 هراتخاو « شفخألا هنسحتساو «ديز رشع دحأ عم كرشع لحأ» لوقتف برعلا ضعب

 3 3 ءامسألا درت ” ةفاضإلا نأب كلذ هجوو ءحصقألا « هنأ معذو «روفصع نب

 مي بوفد لجر مكه وحن فاضي دق ىنبلا نأل ؛هناسحتسال
 . 204 ريبخ

 مل ةغل اهنوك تبث اذإو «هيوبيس لنع ةفيعض ةغل ىهو :مهضعب لاق :تلق

 .ةفيعض تناك نإو ءاهيلع سايقلا عنتمي

 عمس هنأ ءارفلا ىكح ءامهؤانب الازم هرجع ىلإ هرذدص فاضي نأ :ثلاثلاو

 ا .«كرشع ةسمخ تلعف ام ىليقعلا مثيهلا ىبأو ىدسألا سعقف ىبأ نم

 اذه روفصع نبا ىكحو «ءارفلل افالخ هيلع ساقي ال هنأ ليهستلا ىف ركذو

 «عمسي مل هنأب درو ءءارفلا نع اهضعب ىفو نييفوكلا نع هبتك ضعب ىف هجولا
 .مدقت امب دودرم درلا اذهو

 :هةسن

 ىنعي رعشلا ىف الإ «ةرشع ىنامث» عامجإب زوجي الو :ليهستل تلا ىف لاق

 «”زجارلا لوقك ةفاضإ نود هزجع ىلإ هردص ةفاضإب

 .دوه ةروس نم ١ ةيآلا نم )١(
 .زجرلا نم وهو - هل تسيل ةزوجرأ ىف هدشنأ :ليقو «قراط نب ب عيفنل بسني : هلئاق (2)

 ةقشمو ةفلك هيف ام لمحت وهو فيلكتلا نم - ديدشتلاب لوهجملل ىنبم ضام «فلك» :ةغللا

 هماع نم ؛هتجح نم ةرشعلاو ءاقشلا «هتوقش» دهجلاو بعتلا :ءانعلا «هئانع»

 - .كلذ

 ا نمش



 هتجح نم ةرشع ىنامث تنب 0 ةتوقشو هتانع نم فلك
 ىف هريغو رعسشلا ىف اقلطم كلذ اروزاجأ مهنأ نييفوكلا عم هريغ ىكحو

 .حيحصب عامجإلا لقن سيلف ءامهريغو ةرشع ىنامث
 2 7 ماو ع

 الّمَف نم لعافك رشم ىلإ قوف امف نونثا نم ٌعصو
 ىلإ ىناث وحن لعاف نزاوم ةرشسعلا ىلإ قوف امف نينثا نم غاصي هنأ ىنعي

 . براض وهف برض وحن لعف نم لعافلا مسا غاصي امك ةرشع

 مسا نم مهضعب هركذ دقو دحاو ركذ كرتو «نيئثا نم» لاق مل :تلق نإف

 ؟ددعلا نم قتشملا لعافلا

 ةفصلا دارملا امنإو ءهركذيف ددعلا دارلا سيلو ددعلا ءامسأ نم دحاو :تلق

 فالخب هنم لقأ ددع ال ذإ رييصتلا هب داري نأ نكمي ال لعاف ةنز ىلع ناك نإو وهو

 :هقوف امف ىناثلا

 اًتريغب العاق ركذاف تركَذ ىتمو اتلاب ثيأتلا ىف همدحاو

 ىف لعفي امك رشاع ىلإ ناث ريكذتلا ىفو ةرشع ىلإ ةيناث ثينأتلا ىف لوقتف
 مهوتي الثل هحوضو عم اذه ىلع هبن امنإو «ةبراضو براض وحن نم لعافلا مسا
 .هنم غيص ىذلا ددعلا ليبس هب كلسي هنأ

 م ضني لمي اف . جيب نم ىذا ضعب ذوق نإو

 .هيف لاكشإ الو ادرفم لمعتسي نأ :لوألا

 ىنامث اهنس تنب بح ةقشم - هئاقشو هسبعت لجل - فلكتو لمحت لجرلا اذه نأ :ىنعملا -

 . كلذ هماع ىف ةرشع

 ىلإ فاضمو نمب رورجم «هئانع» ليلعتلل «نم» لوهجملل ىنبم ىضام لعف «فلك» : بارعإلا
 لعافلا بئان لوألا لوعفملاو .فلكل ناث لوعفم «تنب» هئانع ىلع فطع «هتوقشو» ءاهلا

 .نمب رورجم «هتجح» ىف ىنعمب ةراج «نم# هيلإ فاضم «ةرشع ىنامث»
 ءىش ىلإ ةرشع ةفاضإ نودب هزجع ىلإ هردص فيضأ ثيح ةةرشع ىنامث# هلوق :دهاشلا

 .رخآ

 0 ماشه نباو لال ىنومشالا : ةيفلآلا حارش نم هركذ :هعضاوم

 لفض



 روهمجلا دنع هتفاضإ بجيف نينثا عم ىناثك قفاوم عم لمعتسي نأ :ىناثلاو

 ةرشاع ىلإ نيتنثا ةيناث ثينأتلا ىفو «ةرشع رشاع ىلإ نينثا ىناث ريكذتلا ىف لوقتف

 تمزتلاف لعف ىلع اعرفم الو لمعي ام ىنعم ىف سيل هنال بصني مل امنإو «ةرشع
 هلوقب راشأ اذه ىلإو «ضعبلا ةفاضإ مزتلي امك ددعلا نم ادحاو هنوكل هتفاضإ
 بلعثو برطقو ىئاسكلاو شفخألا بهذو ءروهمجلا بهذم اذه «نيب ضعب لثم»

 «ناث لمعي :لاقف مهضعب لصفو ةثالث ثلاثو نينثا ناث لوقتف هلامعإ زاوج ىلإ

 تبََن» لوقت برعلا نأل :لاق «ليهستلا ىف بهذ هيلإو «هدعب امو ثلاث لمعي الو
 العف هل نأل ءرذع ىنعملا اذهب نينثا ناث لاق نمف امهنم ىناثلا تنك اذإ ؛نيلجرلا

 .لاوقأ ةثالث ءهذهف ءهل لعف ال هنأل رذعي مل ةثالث ثلاث لاق نمو

 :ةيفاكلا ىف لاق

 عباتم هل امو ةعبرأو عبار وحن راجأ "بلعثو

 «هدحو بلعث كلذ راجأو ءهب بصنلاو هنيونت زوجي الو :اهحرش ىف لاقو

 راوجلا صخو ليهستلا ىف لصف دقو ء«عنملا ممعف «ىهتنا كلذ ىف هل ةجح الو

 .مدقت امك برطقو ىئاسكلا نع هريغ هلقنو «شفخألا نع هيف هلقن دقو «بلعتب

 روجي اذهف «هتحت ىذلا ددعلل الإ نوكي الو هفلاخم عم لمعتسي نأ :ثلاثلاو
 «نيلجرلا تشلث» :لاقي هنإف «ةقيقح لعاف مسا هنأل بصنيو نوني نأو فاضي نأ
 «ةعستلا ترشع» ىلإ «ةثالثلا تعبر» كلذكو «ةثالث مترصف امهيلإ تممضنا اذإ

 :هلوقب اذه ىلإ راشأ دقو

 امكحا هل لعاج مْكَحف قوف ام َلثم لقألا َلْعَج درت نإو
 .هتفاضإ تبجو ىضملا ىنعمب ناك نإف «لعافلا مسا مكح همكح نأ ىنعي

 لعفي امك هلامعإو هنيونت زاجو هتفاضإ تزاج لابقتسالاو لاحللا ىنعمب ناك نإو

 . نيلعافلا ءامسأ نم هريغ وأ لعاج

 ؟ةدئاف هب ليثمتلاب لعاج صاصتخال له :تلق نإف

 هتحت ام عم لمعتسا اذإ ددعلا لعاف مسا ىنعم ىلع هيبنتلا ىهو معن :تلق

 .ةعبرأ مهريصمم ىأ ةثالثلا لعاج هانعمف هن ةثالث عبار :تلق اذإف «لعاج ىنعم

 ةيضضن



 :ناهيبنت

 هنأ هقوف امف نينثا نم غوصملاب درت نإو هانعم :تيبلا ىف حراشلا لاق :لوألا
 .لعاج مكحب غوصملا كلذل مكحاف هل ايواسم هنم قتشا امن اددع لقأ وهام لعج

 . ىهتنا

 فالخ وهو دحاو ىناث لاقيف لعاج ىنعمب لمعتسي ىناث نأب حيرصت هيفو
 «هلصأ ضععب ىنعكب قفاوملا ىلإ ةفاضإلاب نينثالا نم غوصملا صخ هنأل «ليهستلا

 ىناث لوقي برعلا ضعب ىئاسكلا لاقو ءدحاو ىناث لاقي ال هنأ. ىلع هيوبيس صنو
 .ادحاو ىنث اذه ىنعملاو دحاو ىناث لاقو اضيأ ىرهوجلا هاكحو .دحاو

 «ةرشع ىلإ ةثالث نم غوصملا لعافب دصق نإو :ليهستلا ىف لاق : ىناثلاو

 ىلإ ثلثلا نم هنأ ةقيقحلاو «ملعتملا ىلع بيرقت هحرش ىف لاق امك ةرابعلا هذهو

 .ةعستلا ترشع ىلإ نينثالا تثلث رداصم ىهو رشعلا

 نيبيكرتب رب «ىين اك ابكرم ١ نينثا 0 نإو

 دير الث هلامعتس ا ىفف

 ةلعافو ريكذتلا ىف لعاف امهلوأ ردص نيبيكرتب ءاجي نأ لصألا ؤهو : لوألا

 ةرشعو ريكذتلا ىف رشع امهزجعو (هنم قتشملا مسالا امهيناث ردصو ثينأتلا ىف

 . ثينأتلا ىف

 ىفو (رشع ةعست رشع عسات» ىلإ 'رشع ىنثا رشع ىناث» ريكذتلا ىف لوقتف

 ةينبم تاملك عبرأب «ةرشع عست ةرشع ةعساتاا ىلإ «ةرشع ىَتنت ةرشع ةيناث» ثينأتلا

 | .نينثا ىلإ ىناث ةفاضإ امهيناث ىلإ فاضم نيبيكرتلا لوأو
 ىلإ فاضيو بيكرتلا مدعل برعيف «لوألا ردص ىلع رصتقي نأ : ىناثلا

 00 :هلوقب راشأ هيلإو - هؤانب ايقاب بكرملا

 ىفي ىوُنَت اب بكرم ىَلِإ فضا ِهّييلاحب العاق وأ
 عسات» ىلإ «رشع ىنثا ىناث» ريكذتلا ىف لوقتف ثينأتلاو ريكذتلا امه هاتلاح

 .«ةرشع مست ةعسات» ىلإ «ةرشع ىتنت دنثا ةيناث» ثيثأتلا ىفو «ءارشع ةعست

 نفض



 :هلوقب راشأ هيلإو «لوألا بيكرتلا ىلع رصتقي نأ :ثلاثلا

 ا هِوَتو ارت ىداحب اتغتنمالا عاَتو
 :هجوأ ةثالث ذئنيح هيفو

 ' .فرعألا وهو هزجعو هردص ىنبي نأ :لوألا

 نباو تيكسلا نبا هاكح ءاينيم هزجع ىلإ افاضم هردص برعي نأ : ىناثلاو

 ىناثلا ردص ىونو «بيكرتلا لاوزل هبرعأف لوألا زجع فذح هنأ ههجوو .ناسيك

 . هانبف

 اذهو «ىناثلا ردصو لوألا زجع فذح اردقم اعم امهبرعت نأ :ثلاثلاو

 .نييوحنلا ضعب هزاجأ هجولا

 :ناهيبنت

 حراشلا لاق ءرشع ىناشب لثمي ملو رشع ىداحيب مظنلا يف لثم : لوألا

 لعاف ىلع ىدحإو ادحأ اوغاص نيح هومزتلا ام ىلع هيبنتلا ةدئاف ليثمتلا نمضتيل

 «ةرشع ةيداحو «رشع ىداح» :لاقف ماللا دعب ءافلا لعجو بلقلا نم ةلعافو

 .ةدحاوو دحاو لصألاو

 ملف لصألا ىلع («رشع دحاو» برعلا ضعب نع ىئاسكلا ىكحو :تلق

 .برعلا لك بلقلا مزتلي

 مل هنوكل «لعاج ىنعمب بكرملا نم لعافلا مسا غوص انه ركذي مل : ىناثلا

 عبار اذه» «نولوقيف» اسايق هوزاجأ نيمدقتملا نم ةعامجو هيوبيس نأ الإ ( عمسي

 نأ روجي الو ةفاضإلا طرشب هوزاجأ امنإو ارشع ة ةثالث عبار» وأ «رشع ةث ةثالث رشع

 «رشع ىتثا ثلاثو ءرشع دحأ ناث اذه» نييوحنلا ضعب زاجأو «هدعب ام بصني

 :هلوقو «ىنعملا اذهب هئانب عنم ىلإ نييرصبلا رثكأو نويفوكلا بهذو نيونتلاب

 اركذانير شع لبقو 0 0666006000000 ملل

 ' ْمَتْعي واو لبق هّيتلاحب ددعلا ظْفَل نم لعافلا هبابو

 0 2 موسم



 هيتلاحب لعافلا مسا ىلع فطعي دوقسلا ةةيقب ىنعي هبابو نيرشعلا نأ ىنعي

 ةيداحلا» و «نيعستلاو عساتلا» ىلإ «نورشعلاو ئداحلا» لوقتف ثينأتلاو ريكذتلا ىنعي
 .فيينت ىف الإ ةيداحلاو ىداحلا لمعتسي الو «نيعستلاو ةعساتلا» ىلإ «نورشعلاو

 :هيبنت
 نأ الإ هبابو نيرشع ىنعأ ةينامثلا دوقعلا نم لعافلا مسا ءانب عمسي مل

 اذه» ءارفلاو هيوبيس لاقو .ىئاسكلا هيلع ساقف «نيرشع رشاع» ىكح مهضعب
 2 .فذحف نيرشعلا مامت ىنعم ئلع «نورشعلا ءزجلا

 نأ مزلي هنأب درو «نيرشع لمكم وأ نيرشع ممتم اذه» لوقت : مهضعب لاقو

 وأ «نيرشعلا مامت وأ « نيرشعلا لامك وه :لاقي نأ حيحصلاو :مهضعب لاق

 . ملعأ هللاو «نيعستلا ىلإ نيرشعلا لوقتف دوقعلا ظافلأب ىتأت
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 اذكو .نياكو مك

 .ددعلا باب اهب فدرأ كلذلف ءددعلا نع اهب ىنكي ظافلأ هذه

 ىئاسكلل افالخ ةبكرم تسيلو «رادقملاو سنجلا مهبم ددعل مساف «مك» امأ

 فلألا ةفوذحم ةيماهفتسالا امو هيبشتلا فاك نم امهدنع ةبكرم اهنإف ءارفلاو
 .لامعتسالا ةرثكل اهميم تنكسو

 ىلإ راشأ دقو ءزييمت ىلإ رقتفم امهنم لكو «ةيربخو ةيماهفتسا :نامسق مكو
 :هلوقب ةيماهفتسالا

 امس اصخش ْمَكك نيرشع تيم ملثم ْمَك ماهفتسالا ىف يم
 مك» وحن بصنلاو دارفإلا ىف نيرشعلا زييمتك ةيماهفتسالا زيبمت نأ ىنعي

 ادوهش مك» وحن هعمج نوزيجي مهنإف نييفوكلل افالخ مزالف هدارفإ امأ .«اصخش

 لعجو «لاحلا ىلع هلمح ةحصل ةجح هيف مهل نكي مل اذه لثم عمس ولو كل
 مك١ وحن تاعامجلا نع لاؤسلا ناك اذإ هعمج مهضعب زاجأو .افوذحم زييمتلا

 ىف لصحتف .شفخألا بهذم وهو «ناملغلا نم افانصأ تدرأ اذإ «كل انأملغ

 .بمهاذم ةثالث اضيأ هيفف هبصن امأو ,بهاذم ةثالث هعمج

 .نييوحنلا ضعب بهذم وهو هرج زوجي الو مزال هنأ :اهدحأ

 بهذ هيلإو «ةيربخلا ىلع المح اقلطم هرج زوجي لب مزالب سيل هنأ :ىناثلاو

 ش :©”.هرثكأ لمح هيلعو «ىفاريسلاو جاجزلاو ءارفلا

 ةلاخخو ريرج اي كل ةمع مك

 .لماكلا نم وهو - اريرج وجهي قدزرفلا وه :هلئاق )١(

 .ىراشع ىلع تبلح دق ءاعدف .2.0.0........ :هزجعو

 فكلا بلقني ىتح لجرلا وأ ديلا نم غسرلا جاجوعا وهو - عدفلا نم فصو ؛ءاعدف» :ةغللا
 ىهو - ءارشع عمج «ىراشع» .. ىنم هرك ىلع :ىأ «ىلع تبلح» امهيسنأ ىلإ مدقلا وأ

 - .رهشأ ةرشع اهلمح ىلع ىضم ىتلا ةقانلا

 ليقزلن



 نإ رجلا ىلع حجارو ءرجج فرح مك ىلع لخدي مل نإ مزال هنأ :ثلاثلاو

 مك ىلع لخد اذإ الإ هرج هيوبيس ركذي ملو .ءروهشملا وهو ءرج فرح اهيلغ لخد
 :هلوقب راشأ اذه ىلإو ءرج فرح

 هشام هوم مهنمو ا,
 ارهظم رج فرح مك تيلو ْنِإ ارمضم نم هرجت نا زجأو

 دوجألا وهو «لصألا ىلع بصنلا «تيرتشا مهرد مكب» وحن ىف روجيف

 :نالوق هيفو اضيأ رجلاو ءرثكألاو

 ءارفلاو هيوبيسو ليلخلا بهذم وهو ءركذ امك ةردقم نم هنأ :امهدحأ

 . ةعامجو

 لوألا نأ ذاشباب نبا معرو «جاجزلا لوق وهو «هيلإ مك ةفاضإب هنأ .: ىناثلاو

 بهذم درو ,'""(جاجزلا الإ مهمالك نم صن هنأب درو) نيققحملا بهذم سيل

 :نيهجوب جاجزلا

 ءاهب ضفخلا نكمي الف ادحاو الوق هدعب ام بصني ددع ةلزنمب هنأ :امهدحأ

 .فورخ نبا هلاق

 دقو ىمدخ ةلمج نم نك «ريرج اي كتالاخو كتامع نم ريثك :رابخإلا ىلع :ىنعملا -

 اي ىنربخا :ماهفتسالا ىلعو - ىنم هرك ىلع ىقاين نهبلح ةرثك نم نهغاسرأ تجوعت
  نهغاسرأ تجوعت ىتح ىقاين نيلحيو ىننمدخي نك ىتاللا كتالاخو كتامع ددعب - ريرج
 .نهددع تيسن دقف :بلحلا ةرثك نم

 زييمت ءرجلاب «ةمع» ةيرخسلاو مكهتلا اهب دوصقم ةيماهفتسا وأ أدتبم ةيربخ «مك» :بارعإلا
 «ةلاخو» ةمعل ةفص رورجمو راج ؛كل» ةيماهفتسالا ىلع بصنلابو ةيزبخلا ىلع مكل
 ىلعو «بصنلا ةياور ىلع ةحتفلاب بوصنم «ةلاخو ةمعل ةفص «ءاعدف» ةمع ىلع ةفوطعم
 بلح قيقحت فرح دق «تبلح دق» فرصلا نم هعنمل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب - رجلا ةياور

 .قلعتم رورجمو راج «ىلع» أدتبم تعقو ىتلا مكربخ ةلمجلاو ريصض لعافلاو ضام لعف

 .تبلح لوعفم «ىراشع» تبلحب

 .رجلاب ىور ثيح .«ةمع مك» هلوق :دهاشلا

 ماشه نباو «ءادتبالا باب ىفو - © /+#8 ىنومشألا :ةيفلالا حارش نم هركذ : هعضاوم

 هيوبيسو 2١/١86 ىنغملا ىفو ١/5514. عمهلا ىفو 2١/١78 ليقع نباو ع5 /4

 .ةنازخلا ىف 457 دهاشلاو ء596/١ .همال
 .جءأ()

 نوير 1



 مك ىلع رجلا فرح لوخد طرتشي مل ةفاضإلاب ناك ول رجلا نأ :رخآلاو

 .نم راهظإ نم اضوع نوكيل

 امك اقلطم رجلا زيجي هنأ هنع لقن هنأل ءرظن جاجزلل اذه موزل ىفو :تلق

 . مدقت

 :هلوقب ةيربخلا ىلإ راشآ مث

 هرم وأ لاجر مك ةثام وأ ةرشعك اربخم يم اهتلمعتساو

 اعمج اهزييمت نوكيف ةرشع لامعتسا ةرات لمعتست ةيربخلا مك نأ ىنعي

 وحن ارورجم ادرفم اهزييمت نوكيف ةئاسم لامعتسا ةراتو «لاجر مكه وحن : ارورجم

 ""'رعاشلا لوق عمجلا نمو «ةرم مكد

 مهكلم َداَب كولم مك
 ("”زجارلا لوق دارفإلا نمو

 .ديدملا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق )١(

 اوداب ةقوس ميعنو :هزجعو

 - فاقلا حتفو واولا نوكسو نيسلا مضب - ةقوسلا «ةقوس» ديبي داب نم كله «داب» :ةغللا

 .رهظالا وهو - كلملا نود ام مه :ليقو .قوسلا لهأ مهو «ىقوس عمج
 فاضم مهو لعاف «مهكلم» ضام لعف ؛داب» هزيمم - رجلاب - «كولم» ةيربخ «مك» : بارعإلا

 كولم ىلع فطع - رجملاب - «ميعنو» مك وهو أدتبملا ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو هيلإ

 .ةقوسل ةفص رج لحم ىف ةلمج «اوداب» ةقوس ميعن داب مك : هريدقت

 .ارورجم اعومجم ءاج مك زييمت نإف «كولم مك» :هلوق :دهاشلا

 ا عمهلا ىف ىطويسلا هركذو 0 ىنومشالا : ةيفلآلا حارش نم هركذ : هعضاوم

 . ١/4 ىنغملا ىف ماشه نباو

 .ليوطلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق (؟)
 .بلقلا ةمعنم نيلجحلا ةيحاتب ...٠ . : هماتو

 . عضوم ؛نيلجحلا» ناركس ريغ «ملآ ريغ» :ةغللا

 «اهتب» قيقحت فرح ؛دق» هزيمب - رجلاب - ؛ةليل» ةيربخ مكو فطعلل واولا «مكو» :بارعإلا

 كايف اهني نك يلا عع هاهبف تب دل : ىأ

 لاح ىفاضإ مالك «بلقلا ةمعنم» هيلإ فاضم ؛نيلجملا» اهتب هلوقب قلعتم رورجمو راج

 و .اضيأ
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 ع ريغ اهني دق ةلل مكد ِ
 :تاهيبنت

 امك ذاشب عمجلا سيلو ءاهعمج نم حصفأو رثكأ ةيربخلا زييمت دارفإ : لوألا

 ةعامج مك ىنعم ىلع لاجر مكف دحاولا ىنعم ىلع عمجلا :ليقو ءمهضعب معز

 نع هلقنو «ةردقم نمب ةيربخلا دعب رجلا نأ ىلإ ءارفلا بهذ : ىناثلا
 .اهتفاضإ نم عنام ال ذإ مك ةفاضإب هنأ خيحصلاو «نييفوكلا

 ىلع المح .ءبصن لصف نإف .لاصتالا ةيربخلا زييمت رجج طرش :ثلاثلا
 .رورجمو راجب وأ فرظب لصفلا عم ارورجم ءاج دقو «ةيماهفتسالا

 :©9هلوقك :لوألاف

 دلجلا وُذ تيرخلا اهمّميت اذإ اهل لاهي ةاموم ةّيم نود مك
 :©9هلوقو

 .ارورجم ادرفم هيف زييمتلا ءاج ثيح ةةليل مك» هلوق :دهاشلا <
 .7” /547 ىنومشالا هركذ :هعضاوم

 )١( طيسبلا نم وهو - ةمرلا وذ :ليق :هلئاق .

 - لوهجملل «لاهي» ةزافملا - واولا نوكسو ميملا حتفب - «ةاموم» هتبوبحم مسا «ةيماا :ةغللا
 وذ# قذاحلا رهاملا - ءارلا ديدشتو ءاخلا رسكب ةتيرخلا اهدصق «اهمنميت» اهنم عزفي : : ىأ
 .ىوق لاب وذ ىأ ءاخلاب نوكي نأ روجيو ءةوق وذ :ىأ - ماللاو ميحلا حتفب - «دلجلا

 مكزيع رجلاب «ةاموم» .هيلإ فاضم «ةيم» ةيفرظلا ىلع بوصنم «نود» ةيربخ «مك» :بارعإلا

 ىنعمب ماللا نوكت وأ اهلجأل :ىأ ةاموملل :ىأ «اهل» لوهجملل ىنبم عراضم لعف «لاهي»
 فل وهو لعافلاو لعفلا نم ةلمج «اهمميت» طرشلا ىنعم نمضتي فرظ «اذإ» ىفوأ نم
 ةاموملا ىلإ عجري ىذلا بوصنملا ريمضلا وهو لوعفملاو «تيرخلا ىلإ عجري ىذلا هيف رتتسملا

 ةفص ؛«دلجلا وذ» مالكلا ردص هيلع لد فوذحم اذإ باوجو «لعاف بئان «تيرخلا»
 .تيرخلا

 .ةيم نود وهو فرظلاب رورجملا هزيمو مك نب لصف ثيح «ةاموم ةيم نود مك» :دهاشلا
 م ىنومشاألا هركذ :هعضاوم

 .ديدملا نم وهو - دايز نب هللا ديبعل اهلاق ةديصق نم - مينز نب سنأ وها : هلئاق (؟)
 3 هعضو دق هلخب ميركو م :هزحعو
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 ممم ف العلا لان فرقم دوجب مك

 .نييفوكلا بهذم وهو «رايتخالا ىف زوجي هنأ : ىناثلاو

 مكاو «ىناتأ عئاج مويلا مك١ وحن صقانب لصفلا ناك اذإ زوجي هنأ : ثلاثلاو

 . سنوي بهذم وهو «ماتب ناك نإ ال «ىنءاج ذوخأم كب
 :20 وحن ةلمحب < اصفل ا ناك نإف

 لجرلا - ءارلا رسكو فاقلا نوكسو ميملا مضب - «فرقم» ةواخسو مركب «دوجب» :ةغللا -

 هب دارأ «ميرك» ةيلاعلا ةلزنملا غلب :ىأ العلا لان» بألا ةهج نم ةلاصأ هل سيل ىذلا
 .واولا نم ضوع ءاهلاو سانلا نم ءىندلا وهو عيضولا نم «هعضو» نيفرطلا نم لصالا

 لان» مك زيمم «فرقم» هزيممو مك نيب هب لصف رورجمو راج «دوجب» ةيربخ «مك» :بارعإلا

 ءاهلاو أدتبم ؛هلخب» ميرك مكو :ىأ «ميركو» مكل ربخ اهنأ ىلع عفر لحم ىف ةلمج «العلا
 .ةفوذحملا مكل ربخ ةلمجلاو أدتبملا ربخس عفر لحم ىف ةلمج «هعضو دق١ هيلإ فاضم

 .رورجملاو راجلاب هزيممو مك نيب لصف ثيح «فرقم دوجب مك» هلوق :دهاشلا
 ذدهاشلاو ١/555« عمهلا ىف ىطويسلاو ءمظانلا نياو 7/575 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 . ١/7957 هيوبيسو ةنازخلا ىف 4

 .طيسبلا نم وهو - ىماطقلا وه :هلئاق )١(

 لمتجا راتقإلا نم داكأ ال ذإ :هزحعو

 .هتبذأ اذإ :المج محشلا تلمتجا نم «لمتجا» رقتفا اذإ لجرلا رتقأ نم «راتقإلا نم» :ةغللا
 .احيحص هنظأ امو «لامتحالا نم - ءاحلاب - لمتحأ ىورو

 ىلع ردقأ الآ ىلإ دهجلا ىنم غلبي نيح ىمدع دنع اولضفأو ىلع اومعنأ :لوقي : ىنعملا
 .قررلا بلطل لاحترالا

 نونلاو ضام لعف «ىتلان» ءاموي مك وأ ةرم مك :ىأ «نامز فرظ :ةيربخ ؛مك» :بارعإلا

 ىف روجيو «ىتلانب قلعتم رورجمو راج «مدع ىلع» مكزيمم «الضف» لوعفم ءايلاو ةياقولل
 وه بصنلاو «لصفلا عم رج نم ةغل ىلع رجلاو «ىنلان لعاف هنأ ىلع عفرلا «الضف»
 هربخ .لمتجأ همسا هيف رتتسملا ريمضلاو ةبراقملا لاعفأ نم. «داكأ ال» نيح ىنعمب «ذإ» رهظألا

 .لمتجأب قلعتم رورجمو راج «راتقإلا نم»
 . مهنم ىنلان ىهو ةلمجب اهزيممو مك نيب لصف ثيح «الضف مهنم ىنلان مك» هلوق :دهاشلا

 ىف ىظويسلا هركذو «مظانلا نباو 2" /775 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ١/1540. هيوبيسو «ةنازخلا ىف 44١ دهاشلاو ٠/750« عمهلا
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 دع ىلع الضف ٌمهنم ىلا مك ظ
 «)وحن اعم رورجمو راج وأ فرظب وأ

 اهراغ ابدودحم ضرالا نم هنود مكو اًانس موت

 زاوج دربملا مالك رهاظو .هيوبيس بهذم وهو :فنصملا لاق «بصنلا نيعت

 .مالكلا ىف هزاوج نييفوكلا نع ىكحو ءرعشلا ىف ةلمجب لوصفملا رج

 .«مدع ىلع لضف مهنم ىنلان مك» هلوق نم ؛الضف» ضفخ ىور دقو
 المح لاصتالا عم ةيربخلا زيمم بصني برعلا ضعب نأ هيوبيس ركذ : عبارلا

 ةغللاب انه مزجو «ميمت نع باتكلا اذه ريغ ىف فنصملا هاكحو .ةيماهفتسالا ىلع

 . ىحصفلا

 ال :نيبولشلا لاسقف «ةغللا هذه ىلع لاصتالا عم انه بصن اذإ :سماخلا
 ةغللا هذه ىلع عمجلاو دارفإلا '”انه) هيف روجت هنأ حيحصلاو ءادرفم الإ نوكي

 .ىفاريسلا كلذ ىلع صن «ةيفاكلا حرش ىف هركذ امك

 ماكحأ ىف ناقفتت ةيربخلاو ةيماهفتسالا نأ مدقت امم ملع دق :سداسلا

 :اهلوأ :ءايشأ ةتس ىف ناقفتي :لوقنف «كلذ نم افرط ركذنلف .ماكحأ ىف ناقرتفتو

 .حضاو اهتيمسا ليلدو «فرح ةيربخلا نإ لاق نمل افالخ نامسا امهنأ

 )١( امهيناويد ىف ادوجوم سيلو «بعك هنبا :ليقو «ىملس ىبأ نب ريهز وه : هلئاق -

 .رفاولا نم

 ام وهو بدحلا نم «ابدودحم» ىرملا ةثراح ىبأ نبا وه نانسو «انانسا" دصقت «مؤت» : ةغللا

 لجر ىف فذح امك لعفلا نيع فذحف .«ءاهرئاغ اهلصأ - نيغلاب «اهراغ» ضرألا نم عفترا

 .نئمطملا رئاغلا ضرألا وهو .«كئاش هلصأ كاش

 . هنيبو اهنيب ةفاسملا دعب ىلع حودمملا اذه انانس مؤت :لوقيف هتقان فصو : ىنعم لا

 هلوعفم «انانس» ةقانلا ىلإ عجارلا هيسف رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف «مؤت ا :بارعإلا

 رورجمو راج «ضرألا نم» ةيفرظلا ىلع بوصنم «هنود» ةيربخ مكو لاحلل واولا «مكو»

 .هب عوفرم «اهراغ» مك زيمم ايدودحم» فوذحمب قلعتي
 - راجو فرظب اهزيممو مك نيب لصف ثيح «ابتودحم ضرألا نم هنود مك» هلوق :دهاشلا

 .اعم رورجمو

 . ١/7968 هيوبيسو مظانلا نباو 2" /8175 ىنومشالا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
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 ةيربخلا امأو ءهفرح ىنعم اهنمضتلف ةيماهفتسالا امأ «.ناينبم امهنأ :اهيناثو

 نإو «بر ىلع المح :ليقو «ريثكتلل ىتلا بر ةبسانل :ليقو ءاهب اههبشل :ليقف
 . هريظن ىلع لمحي امك هضيقن ىلع لمحي ءىشلا نأل «ليلقتلل تناك

 .امهئانب ىف فاك ىعضولا هبشلاب ليلعتلاو :تلق

 زييمت فذح عنم نمل افالخ ليلد هيلع لد اذإ فذحي دق امهزيمم نأ :اهعبارو

 ىف لاق ءابوصنم ردق نإ الإ ةيربخلا زيمم فذح حبقي :مهضعب لاقو ءةيربخلا
 ٠ لاج نمب ارورجم وأ ابوصنم ةيربخلا زييمت ردق نإ/لاقي نأ ىغبنيو :فاشترالا

 .روجي الف ةفاضإلاب وأ ءهفذح

 ةيربخلا امأو ءحضاوف ةيماهفتسالا امأ ءردصلا نامزلي امهنأ :اهسماخو

 ىكحو ءرجلا فرحو فاضملا الإ امهلبق ام امهيف لمعي الف «بر ىلع لمحللف
 تكلم» اذه ىلع لوقتف «ةيربخلا مك ىلع لماعلا مدقي برعلا ضعب نأ شفخألا

 سايقلا زوجي هنأ حيحصلاو ءاهيلع ساقي ال ثيحب ةلقلا نم ىه :ليقف «مالغ مك

 .ةغل اهنأو ءاهيلع

 نإ مك بارعإ ىف دييقت اذهو «بارعإلا هوجو ىف ناكرتشي امهنأ :اهسداسو
 وأ ردصم نع ةيانك تناك نإف الإو ةرورجم ىهف «فاضم وأ رج فرح اهيلع مدقت

 اهيلو وأ لعف اهلي مل نإف الإو «ءفرظلا ىلع وأ ردصملا ىلع ةبوصنم ىهف فرظ

 دعتم لعف اهيلو نإو ءأدتبم ىهف اهببس وأ اهريمض عفار دعتم وأ مزال وهو لعف
 اهيفف ءاهيلع دوعي اريمض نوكي نأ الإ ءأدتبم ىهف هذخأ نإو .هلوعفم ذخأي ملو

 ٠ :ءايشأ ةتس ىف ناقرتفيو لاغتشالا ىلع بصنلاو «ءادتبالا

 .رجلا هلصأ ةيربخلا زييقتو بصنلا هلصأ ةيماهفتسالا زييمت نأ :اهلوأ

 .اعمجو ادرفم نوكي ةيربخلا زبيمتو درفم ةيماهفتسالا زبيمت نأ :اهيناثو

 نيب لصفي الو «ةعسلا ىف زئاج اهزيممو ةيماهفتسالا نيب لصفلا نأ :اهئلاثو

 ىضتقي ام مدقتو «كلذ ىلع فنصملا صن «ةرورضلا ىف الإ اهزيممو ةيربخلا

 ٠ . قالطإلا
 ةيربخلاو - مهضعبل افالخ - ريشثكت ىلع لدت ال ةيماهفتسالا نأ :اهعبارو

 .فورخ نبا هذيملتو رهاط نبال افالخ - ريثكتلل
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 ىف دوجألاو «ةيربخلا فالخب باوج ىلإ جاتحت ةيماهفتسالا نأ :اهسماخو

 .راجل اقلطم عفر ولو «بارعإلا ىف اهعضوم بسح ىلع نوكي نأ اهباوج

 مك :لوقتف «ةيربخلا فالخ ءالب اهيلع فطعي ال ةيماهفتسالا نأ :اهسداسو

 .نالجر الو لجر ال ىنءاج لجر

 .:لاقف اذكو نيأك ىلإ لقتنا مث
 ٠ يب ما. .٠ وي -ٍ سوم 2 .َ
 بصت نم لص هب وأ نيذ زييمت بصتنيو اذكو ن نيأك مكك

 سنجلا مهبم ددع ريثكت ىلع ةلالدلا ىف ةيربخلا مك لثم اذكو نيأك نأ ىنعي

 «تيأر الجر نيأك لوقتف «ةيربخلا مك زييمت فالخب بوصنم اهزييمت نأ الإ رادقملاو

 (”4 يبن نم نيأكو » : ىلاعت هلوقك نمب هرج نيأك دعب رثكألاو «الجر اذك تيأرو

 .نيأك زيبمت مزلت نم نإ هلوق ىف روفصع نبا ئطخو "74 ةيآ نم نيأكو إط

 :تاهيبنت
 مهفتسي ال اذكو نيأك نأل ةيربخلا ىه «مكك» هلوق ىف هب هبشملا :لوالا

 الدتسم اهب مهفتسي دق اهنأ ىلإ فنصملا بهذف نيأك امأو قافتالابف اذك امأ ءامهب

 ةروس أرقت نيأك» امهنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبعل بعك نب ىبأ لوقب

 . (ةيآ بازحألا

 .ةيربخ الإ نوكت ال اهنأ ىلع نييوحتلا صوصنو

 ؟ةيربخلا هدارم نأ ىلإ دشرت ةنيرق ىأف .: تلق نإف

 . ايناث ةروكذملا اهنأ ةنيرقلا :تلق

 عيمج ىف ال مهبم ددع ريثكت ىلع ةلالدلا ىف وه امنإ هبشلا هجو :ىناثلا
 ءمك "(ىلع ةلالدلا) فالخب اعمج اهزيمم نوك ظفحي ال نيأك نأل .ماكحألا

 .نارمع لآ ةروس نم ١.5 يلا )غ3(

 . فسوي ةروس نم ١ و ةبآلا نم (؟)

 5 ١.

 نينحي 1 ش



 (9ةبيتق نبا راجأو «ةفاضإب الو فرحب رجت ال نيأك نألو ردصلا مزلت ال اذك نألو

 .فرحلاب اهرج روفصع نباو
 حرص دقو ءريثكتلل امهنأ ةيربخلا مكب اذكو نيأك هيبشت نم مهف :ثلاثلا

 مل اهنأ رهظي ىذلا نإف «اذك» ىف عرونو «عضوملا اذه ريغ ىف كلذب فنصملا

 .ريثكتلل عضوت

 هيلإ امهتفاضإب هرج روجي ال امهزييمت نأ «بصتتنيو» هلوق نم مهف دق :عبارلا

 .اهانعمب امهنوكل ءمك فاضت امك افاضي نأ امهقح ناك :تلق نإف

 ىفو انيونت نياك رسخآ ىف نأو .«فاضي ال ىكحملا نأ كلذ نم عنم :تلق

 .ةفاضإلا نم ناعنام امهو ةراشإلا مسا اذك رخآ

 ىلع مهضعبو ةفاضإلا ىلع مهضعب هراجأو «مهرد اذك١ وحن ىف اذك دعب زييمتلا

 . عمسي ملو روجي ال هنأ حيحصلاو «لدبلا

 .عمسي مل هنأل ءأطخف اذك دعب 2'”(عفرلا امأو) :جلعلا نبا لاق .

 «نمب اذك زييمت رج راوج «بصت نم لص هب وأ» هلوق رهاظ :سداسلا

 .هبصن بوجو ىضتقي عضوملا اذه ريغ ىف همالكو

 لاق ءةدرفم ىهو ددعلا نع ةيانك لمعتست اهنأ «اذكو» هلوق رهاظ :عباسلا

 فطعلاب ةرركم اهنوك الإ ددعلا نع ةيانك تناك اذإ اهيف ظفحي الو : مهضعب

 :©9هلوقك

 اسأر ناك «بتاكلا ىوغللا ىوحتنلا ىرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ وه )١(

 نم ريثك هنع ىورو اهب ثدحو دادغب نكس دقو « سانلا مايأو رابخألاو ةغللاو ةيبرعلا ىف

 «وحنلا عماجو «نآرقلا بارعإ .اهنم ةريثك تافلؤم.هلو ءهيوتسرد نبا مهنم ءاملعلا

 . حصألا ىلع ه 545 ةنس ىفوتو .رابخألا نويعو

 .(عفرلا مهزيوجت وحن امو) ج ءأ ىفو ب (0)

 .ليوطلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل : هلئاق (”)
 - عتفلاب - ؛دهجلا» ةدشلا - ءابلا مضب - «كاسؤب» ةمعنلا - نوئلا مضب , - «ىمعن» :ةغللا

 - . ةقشملا ١ ١ ضلابو «ةقاطلا

 3 نراذلا



 دهجلا ىسن هب افطُل اذكو اذك 22 اركاَذ كاسؤب دعب ىمعن سفنلا دع

 لدي كلذو «ءواو الب ارركم وأ ادرفم «اذك» دورو لقو :ليهستلا ىف لاقو

 معزو اهدارفإ ىف فورخ نبا عرانو ءادهاش امهل ركذي ملو «نيرمألا دورو ىلع

 . لمعتسم ريغ هنأ

 ءاوس ابوصنمو ادرفم الإ نوكي ال اذك زييمت نأ نييرصبلا بهذم :نماثلا
 ىنكي ام ةلماعم لماعت اهنأ ىلإ نويفوكلا بهذو «مدقت امك ةرركم وأ ةدرفم تناك
 ةثام "'نم) دبع اذكو ءةرشع ىلإ ةثالث نع ةيانك دبعأ اذكف 7"2(هنع) اهب

 نيرشع نم ادبع اذكو ءرشع ةعست ىلإ رشع دحأ نم اديع اذكو اذكو ءادعاصف

 ىلع مهقفاوو «نيعستو ةعست ىلإ نيرشعو دحاو نم ادبع اذكو اذكو «نيعست ىلإ

 ىف لاق «شفخألا نع طيسبلا بحاص هلقنو «طعم نباو ناهدلا نيباو دربملا كلذ

 ىلإ روفصع نبا بهذو «ةياورلا ال ىأرلا ليصفتلا اذه دنتسمو : ليهستلا حرش

 فاضملا ىف مهتفلاخمو فوطعملاو دقعلاو بكرملا ىف مهتقفاوم وهو ثلاث بهذم

 معزو «نمب.رورجم ماللاو فلالاب فورعم عمجب رسفيف «ةرشعلا ىلإ ةثالثلا وهو

 وقفتا نييفوكلاو نييرصبلا نأ نم ديسلا نبا هلقن ام ىلع ءانب نييرصبلا بهذم هنأ
 دادعألا نع ةيانك اذك اذك نأو ءةفوطعملا دادعألا نع ةيانك اذكو اذك نأ ىلع

 .لقن امك سيلو  ةبكرملا

 «ىمعتا هب لوعفم «سفنلا» هيف رتتسم ريمض لعافلاو دعي دعو نم رمأ «دع» :بارعإلا -

 ةفاضإلاب رورجم ىفاضإ مالك «كاسؤب» فرظ «دعب» ىمعنب هريدقت ضفاخلا عزنب ناث لوعفم
 «افطل» هيلع فطع «اذكو2 اركاذ لوعفم «اذك» دع ىف ىذلا ريمضلا نم لاح «اركاذ»

 ةدهجلا» لوهجملل ىنبم لعف «ىسن» ىسنب قلعتم رورجمو راج «هب» زييمتلا ىلع بوصنم
 اهنأ ىلع بصنلا لحم ىف دهجلا ىسن ةلمجو ءافطل ىلإ عجري هب ىف ريمضلاو لعاف بئان
 .افطل ةفص

 .ددعلا نع ةيانك هنوكل فطعلاب ارركم لمعتسا ثيح «اذكو اذك» هلوق :دهاشلا

 ىنغملا ىفو ؛567/١ عمهلا ىف ىطويسلا هركذو .”/778 ىنومشأالا هركذ :هعضاوم

 . 144/١

 .(هيف) ب ىفو ج ءأ )١(

 .(نع) ب ىفو ج 1 ()
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 تيكحو ةيماهفتسالا :ليق «ىأو هيبشتلا فاك نم ةبكرم نيأك : عساتلا

 نبا لاقو «بارعإلاب هعضوم ىلع مكحيو ىكحي هب ىمسم ديزيك تراصف
 نم ةبكرم نوكت نأ فورخ نبا زاجأو «ءىشب قلعتت ال ةدئاز اهيف فاكلا :روفصع
 ادرفم مسالا اذه لمعتسي ملو «لعيف نزو ىلع مسا ىأ نمو مسا ىه ىتلا فاكلا

 «مك ىنعم يف لمعتسا ثيح نم نوكسلا ىلع ىنبم وهو .فاكلا عم ابكرم لب
 .ةطيسب نوكت نأ لمتحيو :ةبراغملا ضعب لاقو

 اهيناثو ءءارقلا رثكأ أرق اهبو نيأك اهحصفأ تاغل سمخ نيأك ىف :رشاعلا
 نبا أرق اهبو نيأك اهعبارو «دربملا اهاكحو نأك اهثلاثو «ريثك نباأرق اهبو نئاك

 .نئيك ةسماخلاو «ىليقعلا بهشألاو نصيحم

 بهذف ةروهشملا ةغللا ىف نياك ىلع فقولا ىف فلتخا :رشع ىداحلا
 ناسيك نبا بهذو «نونلا فذحت هنأ ىلإ نييرصبلا نم ةعامجو ىفاريسلاو ىسرافلا
 ش .نونلا رارقإب هنأ ىلإ فورخ نباو

 . ىئاسكلاو ورمع ىبأ نع نالوقنم ناهجولاو

 ءءايلاب ورمع وبأ فقوو «مسرلل اعابتإ نونلاب ءارقلا رثكأ فقو :تلق
 نباو دربملا فقوف «ريثك نبا اهب أرق ىتلا ىهو نئاك ىلع فقولا ىف اضيأ فلتخاو

 ء«ناك نم لعاف مسا اهلعج نم برغأ دقو ءاهفذحب ةعامج فقوو «نونلاب ناسيك
 . عدتراو عجر اذإ ائيك ءىكي ءاك نم اهلعج نمو

 هددعلا نع ةيانك نوكتو ةيراشإلا اذو هيبشتلا فاك نم ةبكرم اذك :رشع ىناثلا

 «ةفوطعمو ةدرفم نوكتف ددع ريغ نع ةيانك تناك اذإو .هريغ نعو «مدقت امك

 .ةركنلاو ةفرعملا نع اهب ىنكيو

 1 لرغتن



 ةياكحلا

 .ةياكحلا قلطم ال «تابثتسالا ىف نمبو «ىأب ةياكحلل باب اذه

 لصَت نوح وأ فقولا ىف اهب هلع... لكس روك ام اب كلحا
 :نيطرشب هنع لوئسملل ام اهب ىكح ىأب لثس اذإ

 .ةركن نوكي نأ :ىناثلا ءروكذم نع لاؤسلا نوكي نأ :امهدحأ

 :ناتغل نيطرشلا نيذهب اهب ةياكحلا ىفو
 دارفإو ريكذتو بارعإ نم هنع لوئسملل ام اهب ىكحي نأ :ىلوألا

 ةيأ ةأرماوأ نويأ لاجر وأ نايأ نالجر وأ ىأ لجر ماق لاق نمل لوقتف ءامهعورفو
 ىف دوجوم حيحصت عمج الإ اهب ىكحي الو «تايأ ءاسن وأ ناتيأ ناتأرما وأ

 حيحصتلا عمجب فصوي هنإف لاجر وحن هب فصوي نأل حلاص وأ هنع لوثسملا

 .انه مزج اهبو ىحصفلا ىه ةغللا هذهو «نوملسم لاجر» لوقتف

 الو ىنثي الو طقف ثينأتو ريكذتو بارعإ نم هل ام اهب ىكحي نأ :ةيناثلاو
 ةأرما تماق لاق نمل ةيأو لاجر وأ نالجر وأ لجر ماق لاق نمل ىأ :لوقتف . . عمجي

 ىف اهب ىكحي ايأ نأ : ىنعي «لصت نيح وأ فقولا ىف» هلوقو .ءاسن وأ ناتأرما وأ

 .نم فالخب نيلاحلا

 : هيبنت

 ةلزنمب ىأو ةياكح تاكرح ىه :ليقف «يأل ةقحاللا تاكرحلا ىف فلتخا

 :ليقو ءالحم ةلوعفم نوكت نأ دعبي الو ءربخلا وأ ءادتبالاب عفر عضوم ىف نم

 اهربخو أدتبم نييرصبلا لوق سايق ىلع عفرلا ىف ىهف بارعإ تاكرح ىه
 «هلبق ام هيف لمعي ال ماهقتسالا نأل مدقي مل امنإو «ماق ىأ :هريدقت فوذحم

 .راجم رهظأ ولو ءاهلبق رمضم لعفب اهعفر نويفوكلا زاجأو

 ايأ :هريدقت اهدعب ردقم لعف ىلع ةلومحم ىهف رجلاو بصنلا ىف امأو

 ىأ لبق هب ىتؤي نأ مهضعب زاجأو ءارخؤم هركذ بجيو «تررم ىأبو تبرض

 نيثحلا 1



 مزتلاو ءىأ وحن ىف رجلا فرح رامضإ همزلي هنال بارعإ اهنإ لاق نم ضرتعاو

 . ىأب لوقيف رجلا فرح لاخدإ مهضعب

 :لاقف نم ىلإ لقتنا مث
 . سلا هم اما # .٠ و - 02000-

 نعبشأو اًقلطم كرح نونلاو نمب روكنمل ام كحا اًمقوو

 هنع لوئسملل ام لصولا نود فقولا ىف اهب ىكح روكنم نع نمب لئس اذإ

 نمل لوقتف دارفإلا لاح اهنون ىف ةكرحلا عبشتو ءامهعورفو ريكذتو دارفإو بارعإ نم
 . ىنم لجرب تررم : لاق نملو ءانم الجر تيأر :لاق نملو ءونم لجر ماق :لاق

 ْ :تاهيبنت
 : ىنعأ . ىأب ةياكحلا ىف نيروكذملا نيطرشلاب ةطورشم نمب ةياكحلا :لوألا

 .اروكتم اروكذم هنع لوئسملا نوك

 «ايأ» نأ :امهدحأ :نيرمأ ىف نم فلاخت «ايأ» نأ همالك نم مهف :ىناثلا

 عبشت ال «ايأ» نأ :رخآلاو .افقو الإ نمب ىكحي الو افقوو الصو اهب ىكحي

 .نم فالخب فقولا ىف اهتاكرح

 ةدازإ تقحلأ :ىلع وبأ لاقف نمل ةقحاللا فرحألا هذه ىف فلتخا :ثلاثلا

 تاكرحلاب تعقو ةياكحلا نأ ىلإ ىفاريسلا بهذو «اهل اعابتا نونلا تكرحو ةياكحلا

 مظانلا لوق رعشي اذهبو ءاهيلع فقويل «فورحلا اهنع تأشنف تعبشأ مث

 .نيونتلا نم ةلدبم فرحألا هذه نأ ىلإ موق بهذو «نعبشأو)

 امإ امهنم لكو ثنؤم امإو ركذم امإ هنأل ءماسقأ ةتس ىكحملا نأ ملعا مث

 :لاقف ركذملا ىنثملا ىلإ لقتنا مث
 هما 5 مو. .ّ مم ىلا

 لدعت نكسو نينباب نافلإ 2ىل دعب نينمو نانم لقو

 «ةنكاس امهيف نوثلاو رجلاو بصنلا ىف نينمو عفرلا ىف ذ نائم : لوقت : ىأ

 :هلوقي ةرورضلا ريغ ىف مزلي ام ىلع هبنو «ارارطضا نرولا ةماقإل اهرسك امثإَو

 0  :لاقف ثنؤملا درفملا ىلإ لقتنا مث .«لدعت نكسو»
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 ُهَنَم ”تنب تن لاق نمل لْقو

 لاقي دقو «ءاه ءاتلا بلقو نونلا حتمب -ِ هتم ثنؤملا ةياكح ىف لوقت :ىأ
 :لاقف ثنؤملا ىنثملا ىلإ لقتنا .مث ءاتلا ةمالسو نونلا ناكسإب - «تنم»

 ظ هنكسم ىلا اَن لبق نونلاو
 ءاتلا لبق ىتلا نونلا ناكسإب - نانتم ثنؤملا ىنثملا ةياكح ىف :لوقت ىأ

 .فلالا دعب ىتلا نونلاو

 . ءاعلا لبق نونلا كرحي مهضعبو .نينونلا ناكسإب - نيتتم بصتلاورجلا ىفو
 . «رزن حتفلاو» :هلوقب راشأ هيلإو «نيتتمو ناتنم لوقيف

 ؟رهشأ ةينثتلا ىف ناكسإلاو رهشأ درفملا ىف حتفلا ناك مل :تلق نإف

 ىقتلي الثل اهلبق ام كرحف فقولل ةنكاس ىهف ةفرطتم ُهَنَم ىف ءاتلا نال :تلق
 :لاقف ثنؤملا عمج ىلإ لقتنا مث «ناتتم كلذك الو نانكاس

 فلك ةوسنب اذ رْنإب نمب فلألاو اّنلا لصو .....

 ماسقألا لمك مث - ءانلا ناكساب - تانم ثنؤملا عمج ةياكح ىف لوقت : يأ
 :لاقف ركذملا عمجب

 انَطُق موقل موق اج ليق نإ اًمكسُم نينمو نوتم لق
 نونلاو ءارجو ابصن نينمو اعفر نونم ركذملا عمج ةياكح ىف لوقت :ىأ

 .قبس امك فقولل ةنكاس

 :هيبنت
 | :ناتغل نمي ةياكحلا ىف

 دارفإو بارعإ نم هنع لوئسملل ام اهب ىكحي نأ - ىحصفلا ىهو :امهادحإ
 .اهريغ فنصملا ركذي ملو «ليصفتلا نم مدقت ام ىلع امهعورفو ريكذتو

 ماق :لاق نمل لوقتف ءطقف هنع لوكسملا.بارعإ اهب ىكحي نأ :ىرخألاو
 ءانم :بصنلا ىفو ءونم :ءاسن وأ ناتأرما وأ ةأرما وأ لاجر وأ نالجر وأ لجر

 افقو» :هلوق موهفمب حيرصت «فلتخي ال نم ظفلف لصت نإو» :هلوقو ىنم رجلا ىفو
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 «الصو دئاوزلا تابثإ سنوي راجأو ءاهلك لاوحألا ىف «؟ىتف اي نم» لوقتف «كحأ

 ىنثملا نون رسكتو نونت الو «تنما» ىف ةكرحلا ىلإ ريشتو «ىتف اي وونم» :لوقتف

 نع سنوي هاكح بهذم وهو - ارسكو امض - تانم نونتو «عمجلا نون حتفتو

 «”رعاشلا لوق هيلع لمحو «برعلا ضعب

 امالظ اوُمع تلق نجلا :اولاقف متنا ُنوْنَم :تلقف ىران أون

 :نيهجو نم روهمجلاو هيوبيس دنع ذاش اذهو

 .روكذم ريغ اردقم ىكح هنأ :رخآلاو ءالصو ةمالعلا تابثإ :امهدحأ

 :هلوقب راشأ تيبلا ىلإو

 * 1 و #
 فرع مظن ىف نونم ٌردانو

 ءاحابص اومع تلقف :مهضعب هاورو ىناسغلا رمشل لاقيو ءارش طبأتل وهو

 هركنأ ام سيلا :ديسلا نبا لاقو « ةيميم ةديصقلا نأل كلذك هاور نم جاجزلا طلغو

 ةديصق ىف ىناسغلا نانس نب جيدخ ىلإ ابوسنم رخآ رعش ىف عقو هنإف ءأطخب

 :لاقف ملعلا ةياكح ركذ مث «ةيئاح

 )١( ارش طبأتل ليقو «ىبضلا ثراحلا نب رمشل :ليقو «ىناسغلا نانس نب عذج وه :هلئاق -

 .رفاولا نم وهو
 :ىأ «متنأ نونم» نيرئاسلا داشرإل دقوت ىتلا رانلا :دارملا ؟ىران» اوءاجو اورضح ةاوتأد :ةغللا

 .نييلهاجلا برعلا اياحت نم ةيحت ؛امالظ اومع» ؟متنأ نم
 تلقف ىلإ نجلا رضح :رعاشلا لوقي ءنجلا ىف مهبيذاكأو برعلا ماهوأ نم تيبلا اذه : ىنعملا

 . مكمالظ معن :مهل ةيحت كلذ دنع

 بيترتلل ءافلا :تلقف ءهيلإ فاضم ملكتلا ءايو لوعفم «ىران» لعافو لعف «اوتأ» :بارعإلا

 لحم يف ةلمسجلاو «هربخ «متنأ) أدتبم ماهفتسا مسا «نوئنم» لعافو لعف «تلق» ىركذلا

 نحن اولاقف :ىأ .«فوذحم أدتبم ربخ «نجلا» لعافو لعف «اولاقف» لوقلا لوقم بصن

 ؛لعافو لعف «اومع» لعافو لعف «تلق» لوقلا لوقم بصن لحم ىف ةلمجلاو «نجلا
 «لعافلا نع الوحم ازييمت نوكي نأ زوجي «امالظ» لوقلا لوقم بصن لحم ىف ةلمجلاو

 .مكمالظ ىف :ىأ «ةيفرظلا ىلع ابوصنم نوكي نأ زوجيو :مكمالظ معنيل لصألاو
 .ذاش كلذو «لصولا ىف نونلاو واولا هتقحل ثيح «نونم» هلوق :دهاشلا

 ليقع نباو ءة/ه” ماشه نب آو 1 ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 .0/١-5؟ هيوبيسو «58ص ىدوكملاو «75١ص ىطويسلاو ءمظانلا نباو 27" /"ةا/
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 . فرت اهي فما ني تمرح نإ نم دعب نب ةنيكحا ماملاو ٠

 :ديز ماق ؛ لاق نا :لوقتف يلرالا بارعإ دعب هيف ىكحي نأ ١ : امهادحإ

 .نييزاجحلا ةغل هذهو «؟ديز نم :ديزب تررمو ؟اذيز نم :اديز تيأرو ؟ديز نم

 ءاعوفرم نم دعب هنع لوثسملا ملعلاب نوئيجي لب .نوكحي الف مهريغ امأو

 «؟ديز نمو كلوقك فطاعب تنرتقا نإف نم هؤدتبم ربخ وأ «نم هربخ أدتبم هنأل

 .برعلا عْيمج دنع عفرلا نيعت

 :تاهيبنت
 . ملعلا ىلع اسايق فراعملا رئاس ةياكح سنوي راجأ :لوألا

 ىكحو ءاهطرشب ةياكحلاب نييزاجملا نع ليهستلا ىف فنصملا مزج :ىناثلا
 .اضيأ بارعإلا زاوج مهنع هريغ

 هبارعإ نأو «ةياكح تاكرح هتاكرح نأ «هنيكحا» هلوق نم مهُف :ثلاغلا

 هربخ اديزو أدتبم نم نأ روهمجلا بهذمو «عضوملا اذه ريغ ىف هب حرص امك ردقم
 ةكرحب هرخآ لاغتشال .ةردقم هبارعإ ةكرحو «ةرسك وأ ةحتف وأ ةمض هتكرح تناك

 ش ش . ةياكحلا

 نم ريثك بهذو ءرججلاو بصنلا فالخب بارعإ عفرلا لاح ىف ةكرحلا :ليقد

 . ملعأ هللاو .لوألا حيحصلاو :كلذ ريغ ليقو «هنم لدبم نم دعب عقاولاو هنع

 نان 1



 سمانلا ءزبلا

 :ىلع لمتشيو

 -ريغصتلا - ريسكتلا عمج - دودمملاو روصقملا - ثيناتلا

 ةزمه ةدايز ىف لصف - فيرصتلا - ةلامإلا - فقولا - بسنلا

 ش .لصولا





 ْفلأ وأ ٌءات ثينأتلا ةمالع

 ركذ امك ثينأتللو .ثينأتلا فالخب ةمالع ىلإ رقتفي ملف لصالا وه ريكذتلا

 جاجزلاو نويفوكلا بهذو ءروهمجلاو هيوبيس بهذم اذه .فلآلاو ءاتلا :ناتمالع

 بهذو ؛«هوحنو ءارمح ىف ةزمهلاو فلألاو ءاتلا :ثالث ثينأتلا تامالع نأ ىلإ

 نأ روهمجلا بهذمو «ثينأتلا اتمالع اعم اهلبق فلالاو ةزمهلا نأ ىلإ مهضعب

 ام ثينأت اودارأ امل مهنأ كلذو «ثينأتلا فلأ نم لدب هوحنو ءارمح ىف ةزمهلا

 .ةزمه ةفرطتملا تلدبأف نيفلأ نيب عمجلا مهنكمي مل ثينأتلا فلأب فلأ هرخآ

 :هيبنق
 ءاهلاو لصألا ىه ءاتلا نأ ٍنييرصبلا بهذم نأ ءاه لقي ملو (ءات) لاق اغإ

 .فتكلاكاتلا اوردَق ماسأ ىفو :نويفوكلا سكعو اهعرف فقولا ىف ةلدبملا

 ءهيف تردق عونو ءاثلا هيف ترهظ عون :ناعون ءاتلاب ثنؤملا نأ : ىنعي ىنعي

 وحن ركذمو «ةرورض الإ ركذي ال ةشئاع وحن ىنعملا ثنؤم :ماسقأ ةثالث لوألاف

 :2)لوقك ةرورض الإ ثنؤي ال اذهف «ةزمح

 ل ىرخخأ هْنِدَلو ٌةفْيلَخ كوُبأ
 ارظن ثنؤي اذهف «ةبشخ وحن ةقيقح اثنؤم الو ةقيقج اركذم هانعم سيل امو

 .ةدحاو ةبشخ وحن هظفل ىلإ

 : هيبنت
 «ةلمن» وحن زيمي مل نإف «هئثنؤم نم هركذم زاتمي اميف وه امنإ ميسقتلا اذه

 .لامكلا كاذ ةفيلخ تنأو ......... :همامتو  رفاولا نم وهو  ءارفلا هدشنأ )١(

 ىرخأ .«لوعفمو لعف هتدلو «هربخ ةفيلخ «هيلإ فاضم فاكلاو أدتبم كوبأ :بارعإلا

 .هربخ لامكلا «أدتبم كاذ «هربخ ةفيلخ ءأدتبم تنأو . لعاف



 ةالصلا لضفأ هيلع ناميلس ةلمن ثينأت ىلع لدتسا نم مهو اذهلو ءاقلطم ثنأ

 .74©2ةلمن تلاق» .ىلاعت هلوقب مالسلاو

 .عامسلا هذخأمو ٠ نيعو ديو فتك وحلف ةردقم هؤات ام وهو ىناثلا امأو

 ؟ةردقم ءات هيف نأ ىلع ليلدلا ام :تلق نإف

 فرعي ام ىلإ راشأ مث «ةنيبعو ةيديو ةفيتك وحن ريغصتلا ىف اهعوجرل :تلق
 :هلوقب ريدقتلا هب

 و م

 ريغصتتلا ىف راك هوحنو ريمضلاب ريدقتلا فرعيو
 كلذ وحنو «ةفيتك» وحن ريغصتلا ىف درلاو «اهتشهن فتكلا» وحن ريمضلاف

 صخي لاثم ىلع هعمج وأ هيلإ ةراشإلا وأ هددع وأ هلاح وأ هتعن وأ هربخ ثينأتك

 .بقعأو باقع وحن هيف بلغي و# «تادنه وحن «ثنؤملا

 مل مظانلا نإف ءاهركذ ىلإ انه ةجاح ال ةريثك دئاوفل ىتأت ءاتلا نأ ملعا مث

 «ثنؤملاو ركذملا نيب قرفلا اهتدايز نم ىلصألا ضرغلاو ءاهيلع هيبنتلل انه ضرعتي

 لجر وحن ءامسألا ىف لقيو «ةبراضو براض وحن تافصلا ىف كلذ رثكيو

 لوعف لوألا :ةسمخ ىهو قرفلا ءات اهقحلت ملف تافص ىف عستا دقو «ةلجرو

 :هلوقب راشأ هيلإو روكشو روبص وحن لعاف ىنعمب

 اليمْفملاو َلاَمْفملا الو الأ الون ةقراق ىلئالو
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 لعفم كاذك

 لوعف نم رثكأ هنأل :حراشلا لاقو «لصأ لعافلا ةينب نأل ؛لعاف ىنعمب :ىأ

 دق هنأل لوعفم ىنعمب لوعف نع كلذب زرتحاو . ىهتنا ءهل لصأ وهف ف لوعفم ىنعمب

 .«ةبولحم ىنعمب ةبولحو ةيوكرم ىنعمب ةبوكرو ةلوكأم ىنعمب ةلوكأ وحن ءاتلا هقحلت

 .بولحو بوكر :اولاقف اهوفذح امبرو
 ٠ ©0راكذمو راذهمو لاسكم وخن لاعفم :ىناثلاو

 .لمنلا ةروس نم ١4 ةيآلا نم )١(

 مل نإو ءركذ ىنعمب : راكذمو .هب أبعيال ىذلا مالكلا :رنهلاو ءرذهلا ريثكلا :راذهم ()
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 (17قيطنمو ريطعم وحن ليعفم :ثلاثلاو

 ("”هشغم وحن لعفم : عبارلاو

 :ناهيبنت

 :مهلوقك ةقراف ريغ ىلت دق اهنأ (ةَق راَق ىلت ًالو) :هلوق نم مهف :لوألا

 .ركذملاو ثنؤملا ىف ة لخدت كلذلو ةغلابملل امهيف ءاتلا نإف «ةقورفو ةلولم»

 هيف وشف ىذ نم قرقلا ا ا
 دع» :مهلوقك اذوذش نازوألا هذه ضعب قحلت دق قرفلا ءات نأ ىلإ

 ةأرما» برعلا ضعب نع ىكحو «2)«ةنيكسمو نيكسمو ةناقيمو ناقيمو «ةودعو

 ش . سايقلا ىلع «نيكسم

 اليتق الجر تيأر لوقتف "حيرجو ليتق هوحن لوعفم ىنعمب ليعف :سماخلاو
 ىنعمب ليعف نم زرتحاو (ليتقك) هلوقب راشأ لوعفم ىنعمب هدييقت ىلإو ءاليتق ةأرماو
 الف لوعفم ىنعمب ىذلاب هبشي دقو ءءاتلا هقحلت هنإف «فيزظو فيرش وحن لعاف

 . 904 ممر يهو » :هلوقك هقحلت
 عنتمت الا اًلاَغ هقّوصْوُم عت نإ ..... :هلوقو
 فذحي نأ نم كلذب زرتحاو «ةقرافلا ءاتلا نم ليعف ديرجت ىف طرش

 :ليهستلا ىف لاق «سبللا نم ارارف «ةليتقو اليتق تيأر» وحن ءاتلا هقحلتف هفوصوم
 .هقحلتف ليعف فوصوم فذحي مل ام

 : هيبئث

 وحن سبللا نمآل ءاتلا هقحلت مل ثنؤم هنأ نيبي امب ءىج اذإ هنأ متاح وبأ ركذ

 .ديجب سيل فئصملا قالطإف اذه ىلعو :ليق «ءاسنلا نم اليتق تيأر»

 ش .رطعتلا ريثك :ريطعم )١(
 . هتعاجشل ءاوهيو هديري امع ىهتتنيال ىذلا وهو - نيشو نيغب : مشغملا )0

 . هنقيأ الإ ائيش عمسي ال :ئأ ناقيم لجر :لاقي «ددرتلا مدع وهو - نيقيلا نم : ناقيم فرف]

 .سي ةروس نم ا/4 ةيآلا نم (5)
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 فذحي ملالام :هلوقب دارملا نأ ىلع همالك لمحي نأ نكمي :تلق

 الو رهاظ فوصوم ىلع راج ريغ ءامسألا لامعتسا لمعتسي نأ «ليعف فوصوم

 ىلإ راشأ دقو «عبسلا ةليكأو ةلينق تيأر» وحن ءاتلا هقحلت ذئنيحف ,ليلدل ىونم

 «لعاف ىنعمب ىذلا ىلع المح قرفلا ءات هقحلت دق هنأ ىلإ (ابلاغ) هلوقو

 .رخآلا ىلع امهنم لك لمح دقف «ةديمح ةلخو «ةميمذ ةفص :برعلا لوقك

 ٌرغلا ىتنأ ون دم تاذو رْصَق تاذ ثيناتلا فلآو

 :لاق مث «ءارغ رغلا ىثنأو ةدودمملا لصأ ةروصقملا نأ مدقت

 ىلوألا ىناّبم ىف راهتشالاو

 ىهو «ءانئب رشع ىنثا ة ةرهتشملا ةينبألا نم اهل ركذو .ةروصقملا ىلوالاب ىنعي

 نإ كلذ ىلع هبنأسو «ةدودمملا هيف اهكرشي برضو ءاهب صتخي برض :نابرض 1

 . ىلاعت هللا ءاش

 «كرتشم ءائب وهو ءامسا الإ درت ملو - ةيهادلل ىبرأ وحن ىَلْعُف :ىلوألا

 .ءارشعو نذالا فلخ مظعل - ا ةدودمملا لاثمو

 (١)ىمهبك ردصم ريغ امسا نوكيو «ةروصقملاب صتخم وهو ىَلْمُف :ىناثلا

 فلألا تلعج :ليقو ءذاشف ةامهب مهلوق امأو «ىلوّطك ةفصو ىعجرك اردصمو

 ايند فرص نم ىبارعألا نبا هاور امو «للعف ءانب تبثي ,ثي نم ىلع قاحلإلل وأ ريثكتلل

 .ذاش

 ىديحك ة ةفصو « ىدرب امسا روصقملا لاثمف ءكرتشم وهو - ىَلَمَ :ثلاثلا

 .("2”ىطرم وحن اردصمو

 )١( ضرالا تمهبأ :لاقي  ةامهب هتدحاو وأ  عمجلاو دحاولا ىلع قلطي - تبنل مسا -
 .ىمهبلا تتبنأ

 تطرم :ىطرمو «هطاشنل هلظ نع ديحي ىأ .ىديح رامح لاقي : ىديح-و «قشمدب رهنل ()

 .تعرسأ ىأ :ةقانلا
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 ظفحي الو 00( ءاَقأد نباو  ناعضوم امهو  ءافنجو ءامرق :ةدودمملا لاثمو

 .اهريغ

 وحن ةفص وأ ىوعد :وحن اردصم وأ ىحرج وحن اعمج ناك اذإ : عبارلا

 (”ىرتتو ىقلعو ىطَرأ ناهجو هيف اممو .قاحلإلاو
 مه

 ئجي ملو - رئاطل - ىرابح وحن ةروصقملاب صتخم وهو - ىلاعف :سماخلا

 مهلوق ىكحو ءادرفم ةفص ءاج هنأ :ىديبزلا معزو «ىراكس وحن اعمج الإ ةفص
 . 27ىدالع لمج

 . لطابلل  ىهمسلا مهلوق وحن روصقملاب صتخم وهو - ىَلَعُف :سداسلا
0041 00 8 

 نيبرضل امهو - ىقفدو ىرطبس وحن ةروصقملاب صتخم وهو  ىلعف :عباسلا

 . ىشملا نم

 .ىركذ وحن ةروصقملاب صتخم وهو  ىّلعف :نماثلا

 : هسنئ

 نأ كلذو ؛ ىَلَعَف ىف لصف امك لصفي نأ ىغبني ناكو ىلعف هلوق ىف قلطأ
 (ةىبرظ وأ ىلجح وحن اعمج وأ ىركذ وحن اردصم ناك نإ - ءافلا رسكب ىلعف

 هفلأ نوك مزلي مل ءاعمج الو اردصم نكي مل نإو «ثينأتلل هفلأف امهل ثلاث الو

 ىهو - ةزمهلاب - ىزئض وحن ثينأتلل ىهف ريكنتلا ىف نوني مل نإ لب «ثينأتلل
 لكألاب علوملا وهو  ىصيك لجر وحن قاحلولل هفلأف نّوُن نإو «ةرئاجلا ةمسقلا
 عنم ىرفذ ىف رثكألاو ىرفذ وحن ناهجو هفلأ ىفف ةغل ىف نوني ناك نإو - هدحو

 .فرصلا

 .ةمألا ىهو )١(

 ىف لاق :ىرتتلاو «تبن :ىقلعلاو «ميدألا هب غبدي لمرلا ىف تبني رجش :ىطرألا (0)

 .تنونيو «ىرتت اوءاج :سوماقلا

 .ديدش : ىأ :ىدالع (*)

 هلوأ حتفب  نابرظل اعمج : ىبرظو - رئاطل امسا  نيتحتفب - لجحلل اعمج .ىلجح (:4)

 ١ .وسفلا ةئتنم ةرهلا هبش ةبيود ىهو  هيناث رسكو

- 
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 ئجي ملو ©' ”ىريجهو ىَتِح 5 وحن ةروصقم اف ءكرتشم وهو - ىّليعف :عساتلا

 الو رصقتو دمت ةثالعلا هذهو هو 27انيكمو ءاصيصخو ءاريخف ةدودمملاو اردصم الإ

 هريغو «بابلا عيمج دميق ءاليعف نم عمس ام ىلع سيقي ىئاسكلاو ءاهل عبار

 .عامسلا ىلع هرصقي

 هوو

 علطلا ءاعو وهو «ىرفك» وحن ةروصقملاب لصتخم وهو ىلعف :رشاعلاو

 تسيل ةافحلس فلآ نأ هرهاظو (9ةانحلس اقمحلس ءارفلا ىكحو «ءاهمضو ءافلا حتفي

 هاكحو - دملاب  ءافحلس ليهستلا -ىف ىكحو ءةامهب لثم اذاش لعجت نأ الإ ثينأتلل

 .ةكرتشملا ةينبالا نم نوكي اذه ىلعف «2؟7عاطقلا نبا

 ةدودمملاو (0) طبل وحن ةروصقملاف ءكرتشم وهو - ىلّيعُف :رشع ىداحلا

 .هريغ ظفحي الو  هرمأ نطابي ىأ  هئاليخدب ملاع وه مهلوق وحن

 - تبن وهو - ىراَقَش وحن ةروصقملاب صتخم وهو  ىلاَعُف :رشع ىناثلا

 . ارادئتسا هذه ريغل زعاو :هلوقو

 .رظن هيفو ءردنتسم ةروصقملا ثينأتلا فلآ ةينبأ نم انه هركذي مل ام نأ ىنعي

 ىف لعف امك ةرهتشملا نازوألا ىلع ارصتقم ةدودمملا ةينبأ ركذ ىف عرش مث

 دودمملاب صتخم :نابرض اضيأ ىهو انزو رشع ةعبس هركذ ام ةلمجو ءةروصقملا

 ظ :ليصفتلاب نيبتيو «كرتشمو

 ىف اعمج وأ 2"ءابغرك اردصم وأ ءءارحصك امساءىتأ فيك - ءالْعَف :لوألا
 .ليلق وهو 97 ءالطه ةميدك هريغ وأ ءارمحك لعفأ ىثنأ ةفص وأ ءءافرطك ىنعملا

 .اردصم الإ ئجي ملو ء«هيلع ضح اذإ  ءىشلا ىلع ثح :لعفلل ردصم :ىئثيثح )١(

 9 . ةداعلل : : ىريجهو

 .ةفورعم ةبيود فرفإ .نكمتلل : ءاتيكمو «صاصتخالل : ءاصيصخو ءرخفلل : ءاريخف نع

 هتقو مامإ ناك :توقاي لاق .عاطقلاب فورعملا هللادبع نب دمحم نب رقعج نب ىلع وه (4)

 .ةثامعبرأو نيثالثو ثالث ةنس رفص نم رشاعلا ىف دلو «ةيبرعلا ملع ىف رصمب
 سمخ ةنس رفص ىف تامو ءامهريغو حاحصلا ىشاوحو ءامسألا ةيئبأ :هتافلؤم نمو

 . ىعفاشلا مامإلا حيرض برقي نقدو .ةئامسمخو ةرشع عيرأ :ليقو ةرشع

 .هدنع ام دارأ اذإ هيلإ بغر ردصم :ءابغر )000 . ظطالتخالل : ىطيلخ كف

 الو دعر هيف سيل ىذلا رطملا :ةميدلا :ءالطه ةميدو .لعفأ ىثنأ ريغل :ىأ :هريغ وأ (0

 .رطملا ةعباتتم : ءالطهو «قري

 هم /



 راشأ هيلإو  اهمضو اهرسكو نيعلا حتفب فب  ءالعفأ :عبارلاو ثلاثلاو ىناثلا
 امرا يسال ما نم عار ملل مهو اهل .نيعلا ثلثم ءالعفأ :هلوقب
 رتشم نيعلا حتفب - ءالعفأو - اهمضو اهرسكو ءابلا حتفب  ءاعبرأو ءاعبرأو
 . ةعامجلا ةوعدل - ىلفجأ :مهلوق ةروصقملا لاثمو

 - نيناكمل  ءالمرحو ءابرقع ةدودمملاف ؛كرتشم وهو - آلَلُعَف :سماخلا
 نوكي الو - عضوم مسا ىرقرقو - ةأرما مسا  ىنترف ةروصقملاو «هبوبيس امهركذ
 .ارصقو ادم امسا الإ نزولا اذه

 - صاصقلا وهو  ءاصاصق هلاثمو ةدودمملاب صتخم وهو  ءالاعف :سداسلا

 .هريغ ظفحي الو - ديرد نبا هاكح

 «ليلق وهو ءامسا الإ ئجي ملو ءاصفرقلا دعق وحن - ءالّلعف : عباسلا
 اكرتشم نوكي اذه ىلعف  رصقلاب  ىصفرقلا دعق :لاقي هنأ عاطقلا نبا ىكحو

 - ىلوداب ةروصقملا لاثمو ؛كرتشم وهو «ءاروشاع وحن  ءالوعاق :نماثلا
 .عضوم مسا وهو

 .ةدودمملاب صتخم وهو 2)ءاعصاق وحن  ءالعاق :عساتلا

 .ةدودمملاب صتخمم وهو ءايربك وحن  ءايلعف :رشاعلا

 وهو  خويشلا ةعامج وهو  ءاخويشم وحن  ءالوعفم :رشع ىداحلا

 .ةدودمملاب صتخم

 :ىأ ءوه ءاساربلا ىأ ىردأ ام :لاقي «ءاسارب وحن  ءالاعق :رشع ىناثلا

 مسا  ىّرازَخ اهنم :ظافلأ ىف اروصقم ىلاعف عاطقلا نبا تبثأ دقو ءوه سانلا ىأ

 اكرتشم نوكي اذه ىلعف «- لبج
 (7ىريثك ةروصقملا لاثمو .كرتشم وهو «ءاريثك وحن  ءاليعف : رشع ثلاثلا

 ٠ .اضيأ

 نم ليهستلا ىف هلعجو ؛©”ءارورحو «ءاقوبد وحن - ءالوعق :رشع عبارلا

 .رزبلا مسا :ىريثك (5) .عوبريلا ةرحج ىباب دحال :ءاعصاق )١(

 نم ةفئاط مهو .ةيرورحملا هيلإ بسنت عضومل مسا :ءارورحو .ةرذعلل ملل : ءاقوبد فرفز
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 عاطقلا نباو روفصع نبا بهذ كلذ ىلإو «ةروصقملا ثينأتلا فلآب ةصتخلل ةينبألا
 - ىروضحو «بقل وأ مسا «ىطونس دبع» كلذ نم دروأو ء«ىلوعق تايثإ ىلإ

 ىف ةليبق - ىروطقو - نيرحبلاب ةيرق  ىقوقدو  ةرذعلل - ىقويدو - عضوم
 . مهرج

 ىفوثت باّقع :('7سيقلا ئرما رعش ىفو
 .حيحصلا وهو ءكرتشم وهف انه ىلعو

 .الاَعف نيعلا قلطمو :هلوقب ةثالثلا نازوألا هذه ىلإ راشآ دقو

 عم رسكلابو واولا عم مضلابو فلآلا عم حتفلاب اهكرحي نآ قالطإلاب ىنعيو

 . ءايلا

 . ليوطلا نم تيب ءزج ()

 ' لهُك /

 لعاوقلا باقع ال . . . هنويلب تقلح اراثد نأك  :همامتو

 نب سعقف نب راثد وهو .«سيقلا ئرمال ايعار ناك لجر مسا  لادلا رسكب !راثد :ةغللا

 تاوذ لبإلا  ماللا حتفب هنوبل « تعفترا «ماللا فيعضتب - تقلح «دسآ ىتب دحآ فيرط

 مسا  نونلا مضو ءاستلا حتفب  ىفونت ءرساوكلا نم رئاط نيعلا ممقب  باقع «نيللا

 رسكب - ىفونت ةديبع وبأ هاورو «ءلوسر لثم فونت ديعس وبأ هاورو ء«ئيط لابج ىف عضوم
 ىلي امم عضوم «لعاوقلا ء؛ةروصقم فلآ اهدعب  ءافلا حتقب  ىقونت.متاح ويآ هاورو ءءاقلا

 هع 0  ىقونت
 وهف .ءتدرشو تقرفف*“ 4 هيلع هؤادعأ راغأ دقو هلبإ ىعار رعاشلا اذه فصو :ىتعلل

 ىلع ردقي الف ىفونت لبج قوف اهب تدعصف لبإلا هذهب تراط دق اباقع نتأك :لوقي
 00 . هعافترال ءاهيلإ لوصولا

 ضام لعف تقلح ةحتفلاب بوصنم نأك مسا اراثد بصنو هيبشت فرح ناك :بارعإلا
 فاضم راثد ىلإ دئاعلا بئاغلا ريمضو تقلحب قلعتم رورجمو راج هنويلب ثينآتلل ءاتلاو

 ال ءنأك ربخ عفر لحم ىف تقلح ةلمجو «هيلإ فاضم ىقوتت تقلح لعاق باقع ءهيلإ

 .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاض لعاوقلا لوالا باقع ىلع فوطعم باقع ءبطع فرح
 . ىلوعق نزو ىلع ىقونت هلوق :دهاشلا
 ماشه نباو «ءقسنلا فطع باب ىفو 7/567 ىنومشالا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

  قستلا فطع ىف



 ىف مدقت امك كرتشم وهو  عضوم مسا  ءافّتَج وحن  ءالعق :رشع سماخلا

 .ةروصقملا ةينبأ

 وهو ءزقلا نم لمعي ططخم بوث وهو - ءارّيس وحن - ءالعف :رشع سداسلا

 .ةدودمملاب صتخم

 اقر ءارشع- وحن ءالّعف :رشع عباسلا

 .ةروصقملا

 : هلوقب ةثالثلا هذه ىلإ راشأ دقو

 يبس سا 00 1

 اذخأ ءَلَمَف ءاف قلطم ممم ةمعاثمم اذكو ...

 . ملعأ هللاو

 )١( عضرملا ةقانلل :ءارشع .



 دودمملاو روصقملا
 .ةمزال فلأ هبارعإ فرح ىذلا مسالا وه :روصقملا

 .ةدئار فلأ اهلبق ةزمه هبارعإ فرح ىذلا وه :دودمملاو

 :هلوقب ىسايقلا روصقملا طباض ىلإ راشأ دقو ءعومسمو سيقم امهالكو

 فسألاك ريظن اذ ناكو اَحْنَق فرطلا لبق نم بجوتسا مسا اذإ

 رهاظ سايقب رصق تون رخآلال لا هريسظتلف

 رخآلا لتعم مسا لكف ءرخآلا لتعملا ىف الإ نانوكي ال دملاو رصقلا نأ ملعا

 .ىوج ىوج كلوقك روصقم وهف ء«هرخآ لبق ام حتف درطي «حيحصلا نم ريظن هل
 مزاللا لعق نأل .هرخآ لبق ام حتف درطي وهو ءافسأ فسأ حيحصلا نم ةريظن نإف

 ظ . لعف هردصم سايق

 نم ىنعي (ريظن اذ ناكو) :هلوقو «حيحصلا نم ىنعي (مسا اذإ) :هلوقف

 .احتف فرطلا لبق نم بجوتسا ىذلا حيحصلل لاثم (فسألاك) :هلوقو «لتعملا

 نأ كلذ طرش نأ ىضتقي هنأل ءديجب سيل (بجوتسا) :هلوق :تلق نإف

 :ليهستلا ىف لاق «ةيفاك ىه لب .كلذك سيلو «حتفلا ةبلغ ىفكي الف هحتف مزاي
 .سيقم هرصقف ةبلغ وأ اموزل حيحصلا هريظن رخآ لبق ام حتف رخآلا لتعملا لك

 ةبلغ حتف ام لاثمو «ة ةثالثلا ىلع داز ام لوعفم مسا اموزل حتف ام لاثمف - ىهتنا

 وحن لوعفم ىلعو ةساكش سكش وحن ةلاعف ىلع ءاج دق هنإف «مزاللا لعف ردصم

 .اركس ركس وحن لعف ىلعو «ةبوهص بهص
 لمشيف سايسقلا ىف كلذ قحتسا هنأ (بجوتسا) :هلوق ىنعم :تلق

 :سايقلا ىف هرخآ لبق ام حتف بجوتي مزاللا لعف ردصم نأ ىرت الأ ءنيمسقلا

 ىنعم اذه نأ كل حضوي ىذلاو «كلذ فالخب هضعب ىف درو دق عامسلا ناك نإو

 :حضاو ٠ اذهو «حتفلا بجوتسملل فسألاب هليثمت همالك
 22 مه 5 لاس هام

 لعفو .ىرمو ةيرم وحن لف عمج لصفن سيقلا روصققلا ةلثمأ نم ناذه
, ً 

 اك 1



 برق حيحصلا نم امهريظن نأل امهرصق بجو امثإو 27يمدو ةيمد وحن ةلعُف عمج

 :لاقف دودمملا طباض نايب ىف عرش مث ؛ةبرث عمج بوكو «ةبرق عمج

 فرع منح هريظَت ىف دملاف افلا رخآلي قحتسا امو

 لتعملا هريظن نإف ءهرخآ لبق فلألا ةدايز قحتسا اذإ حيحصلا مسالا نأ ىنعي

 درطي ميحبصلا نم ريظن هل رخآلا لتعم ناك اذإ سيقملا دودمملاف ءاسايق دملا بجاو

 ردصمك كلذ مزل ءاوس سايقلا ىف ىنعي (قحتس ةسا) :هلوقو «هرخآ لبق فلألا ةدايز

 نإف ؟")ءادهم وحن ةفص لاعفمك مزلي ملو بلغ وأ ركذيس امك لصو ةزمه هلوأ ام

 :هلوقو "7 سعدم وحن لعفم ىلع ءىش هنم ءاج دقو .راذهم حيحصلا نم هريظن

 ىأتراكو ىوعراك لصو زمهب ائدب دق ىذلا لمعفلا رَدْصَمَك

 لبق فلأ ةدايز بجت حيحصلا نم هريظن نأل ءاسايق هدم بجي ام اذه

 :لاق مث «رادتقاو رارمحا امهريظن نأل  دملاب  ءايتراو ءاوعرا لوقتف فرخ

 اذحلاكو اًجحلاك لقب دم اَدَو رْصَق اذ رْيظنلا مداعلاو
 لبق ام حتف درطي حيحصلا نم هل ريظن الو رخآلا لتعم ناك ام نأ ىنعي

 .عامسلا نم الإ هدمو هرصق ذخؤي الف «هرخآ لبق فلأ ةدايز وأ «هرخآ

 ءاذجلا :اعامس دودمملا نمو - لقعلا وهو  اجحلا :اعامس روصتقملا نمف

 . ةلثمألا ةرثكب لوطن الف آبتك كلذ ىف سانلا فنص دقو «لعنلا وهو

 :هيبنت
 بابلا متخ مث .ثينأتلا ىفلأ نم هركذ مدقت امم ليق امك صصخسم همالك

 :لاقف روصقملا دمو دودمملا رصق ىلع مالكلاب

 عا ريب ريب هس رود. 50 يبوس
 عقي فلخب سكعلاو هْيَلع عمجم ارارطضا دما ىذ رصقو

 ىلع عمجأ كلذلف ءفرصتي الام فرص هبشي ةرورضلل دودمملا رصق

 هعنمف هيف فلتخا كلذلف «فرصلا قحتسي يب ام عنمب هيبش روصقملا دمو «هزاوج

0 
 .ةروصلا انه اهب دارملاو ءمنصلاو هوحنو جاعلا نم ةروصلا ىهو لادلا مضب  ةيمدلا )١(

 . ةليمجلا تاذلل راعتست امبرو

 .هب نعطي ىذلا حمرلا :سعدملا (*) .ءادهإلا ةريثكلا ةأرملا :ءادهملا (؟)
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 دم زاجأف ءارفلا لصفو ءاقلطم نييفوكلا روهمج هزاجأو ءاقلطم نييرصبلا روهمج

 . هزاوج رهاظلاو ءىركسك رصق بجوم هل ام دم عنمو «ىنعلاك هرصقل بجنوم الام

 . "7جاجعلا لوقك «هدورول

 لالهإلا دعب لالهإلا بقاَعَت 2 لابرسلا ءالب هيلبي ءرملاو

 (9 آلا لوقو

 ءاهّللاو لعسملا ىف بَشنَي ءاّشيش نمو رمت نم كل اي

 .ةروصقم ىهو  ءاهللا دمف

 :عيرسلا نم تيبلا 220

 .الالهإ رهشلا لهأ نم وهو ءهدراوت

 لعفلا نم ةلمج ىهو (هيلبي) ىهو هدعب ىتلا ةلمجلا هربخو ءادتبم (ءرملا) :بارعإلا
 ةيردصملا ىلع بوصنم (ءالب) هيلإ فاضم (لالهإلا)و (بقاعت) :هلوق وه لعافلاو لوعفملاو

 عزنب بوصنم ةقيقحلا ىف وهو «لابرسلا ىلبك ىلب هيلبي ىنعملو .هيلإ فاضم (لابرسلا)و
 . هيلإ فاضم (لالهإلا) فرظ (دعب) فوذحملا ردصملل ةفص ةلمجلاو ضفاخلا

 .روصقملا وهو «ءالب دم ثيح (ءالب) هلوق 0

 .داهشتسا الف اهحتف اذإ امأو ءابلا رسكب ناك اذإ هب داهشتسالا حصي
 .١١١ص ىدوكملاو ,؟*5648١ ىنومشالا هركذ ا

 ئلآللا ىف ىركبلا هللادبع وبأ هبسنو .ةيدابلا لهأ نم ىبارعأ هلئاق :ينيعلا لاق : هلئاق )00

 .سدسملا زجرلا نم وهو - - زجارلا مادقملا ىبأل

 مل ىذلا رمتلا ىأ - صيشلا وهو - ءاي امهنيب ةروسكم امهالوأ نينيشب  (ءاشيش) :ةغللا
 عمج (ءاهللاو) قلحلا نم لاعسلا عضوم (لعسملا) قلعتي - نيشلا حتفب - «بشني) دتشي

 . كنحلا فقس ىصضقأ ىف ةقبطم ةمحل :ةاهللاو .ةرورضلل هدم ةاصح عمج ىصحخلاك ةاهل

 ءازجلا عم كاذ تملعو ءالعسلا ىنب تمثأ تملع دق هلبقو

 ءاوخلا ىلع الوكأم معن
 1 «فوذحم أدتبمل ربخ رورجسمو راج (كل) هيبنتلا انه هب دصقو ءادن فرح 0 :بارعإلا

 ىفو ءامدقم هربخ كلو أدتبم رمتو ةدئار نم : ليقو نايبلل (نم) رمت نم ءىش كل :ىأ

 لعافلاو عراضم لعف (بشني) هيلع فطع (ءاشيش نمو) فالصخ تابثإلا ىف نم .ةدايز
 فطع (ءاهللاو) رورجمو راج (لعسملا ىف) ةيفضولا ىلع رجلا لحم ىف ةلمجلاو ءريمض
 . هيلع

 .ةرورضلل هدم ثيح (ءاهللا) هلوق :دهاشلا

 5١759 ليقع نباو «مظانلا نباو "684 ىنومشالا هركذ :هعضاوم
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 :١2)ةفرط لاقو

 لبحلا امهءاوط صقني مل ناحشكو >> ةرسأ تاذ ءاسلم دبَك اهل

 ةءارق امأو «ءايلا هذه ةدايزك روصقملا رخآ لبق فلألا ةدايزف :دالو نبا لاق

 دارأ نوكي نأ نكميو «ءةغل تبثت مل ذإ ذاشف - دملاب 76 هقرب ءانس داكي# ةحلط

 .ءوضلا ال ولعلا
 بهذم نأ «كلذك سيلف .دودمملا رصق ىلع عامجإلا ىكح :تلق نإف

 .لعفأ ءالعف وحن هدم بجوي سايق هل اميف هعنم ءارفلا

 ضعب ىف فالخلا عقو نإو ةلمجلا ىف هزاوج ىلع عمجم وه :تلق

 اقلطم هزاوج حيحصلاو ١ عضاوملا

 ©«9رعاشلا لوقب ءارفلا بهذم درو

 رّفشألا سرّفلا ولك ارفص ١> ةلومشُم تركاب ول تنأو

 )١( ليوطلا نم وهو - ىركبلا دبعلا نب ةفرط وه :هلئاق -.
 ثينأت وهو «ءاسلم» اهضبقم وهو ءسوقلا دبك هنمو .طسوو نطب :ىأ «دبك» :ةغللا
 نوكت ىتلا طوطخلا اهب دارأ «ةرسأ» ةنوشخلا دض وهو «ةسالملا نم «نيللا وهو ءسلمأ

 ءارلا حتفو نيسلا رسكب - ررس اهدحاو ةهبجلاو فكلا ىف نوكي امك «نطبلا ىلع
 ام ناحشكلا : ملعألا لاقو «ىفلخلا علضلا ىلإ ةرصاخلا نيبام وهو «حشك ة ةينثت «ناحشك)»

 تسيل نطبلا ةصيمخ اهنأ دارأ «امهءاوط صقني مل» نينا نم عالضألا هيلع تمضنا

 .ءالتمالا :لبحلا لصأو «ةضافمب
 «تاذ» دبكل ةفص «ءاسلم» رخؤم أدتبم «دبك» مدقم ريخ رورجمو راج «اهل» :بارعإلا

 ناحشك اهلو ىأ .دبك هلوق ىلع فطع «ناحشكو» هيلإ فاضم «ةرسأ) ةفص دعب ةفض

 هب لوعفم «امهءاوط» ملب موزجم عراضم لعف «صقني» بلقو مزجو ىفن فرح «مل»
 . صقني لعاف «لبحلا» هيلإ فاضمو

 .رصقلا هيف فورعملاو ءءاوطلا دم ثيح «امهءاوط» هلوق :دهاشلا

 .رونلا ةروس نم 47 ةيآلا نم )7١(

 - ليوطلا نم وهو  هللادبع نب ةريغملا همساو ءرشيقألا وه :هلئاق (")

 ممعطلا ةدراب تناك اذإ ءرمخلا اهب دارأ «ةلومشم» تعرسأو ترداب ول «تركاب ول» :ةغللا

 .تلقف ىورو «تنأو» ءابهص ىوربو «ارفص»
 ب
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 احيحصت امهعمجو دودمملاوروصقملا ةينثت ةيفيك

 ادودمت الو اروصقم نكي ملو مسا ةينثث تدصق اذإ : ةيفاكلا حرش ىف لاق ءهعمجو

 .بارعإلا باب ىف نيتروكذملا نيتمالعلا ىدحإب لصوو هرخآ حتف
 ايقترم ةثالث نع ناك نإ اي هلعجا ىنلت روصقم رخآ < هدي لهدا 2 .صقم ةآ

 وحن ةسداسلاو ىمتنم وحن ةسماخلاو ىطعم وحن ةعبارلا فلألا لمش
 الو كلذ عيمج ىف ءاي فلألا بلقب نايعدتسمو نايمتنمو نايطعم لوقتف ىعدتسم

 ':لاق مث ءاهلصأ ىلإ رظن

 ىَتَمَك ليمأ ىذلا دماجلاو ىّتَفلا وحن لص ايلا ىلا اذك
 «ىتفلا وحن ءايلا نع ةبلقنم :ماسقأ ةعبرأ اهلف ةثلاث روصقملا فلأ تعقو اذإ

 ىف فلأ لك :اهب دارملاو ءىتمو اذإ ىهو ةيلصأو ءاصعلا وحن واو نع ةبلقنمو

 له ىردي ال هفلأ نإف  وهللا وهو  اددلا وحن لصألا ةلوهجمو ءههبش وأ فرح

 نع ةبلقنم الإ نوكت ال برعملا ىثالثلا ىف فلألا نأل ؟واو نع وأ ءاي نع ىه

 . امهدحأ

 نايتف :كلوق وحن اهلصأ ىلإ ادر ءاي ةينثتلا ىف بلقنتف ءايلا نع ةبلقنملا امأف
 .ناوصع كلوق وحن اضيأ اهلصأ ىلإ ادر اواو بلقتف واو نع ةبلقنملا امأو

 نأ  روهشملا وهو :لوألا :بهاذم ةثالث اهيفف ةلوهجملاو ةيلصألا امأو

 نإو «نايتمو نايلب لوقتف ىتمو ىلب وحن «ءايلاب اينث اليمأ نإف ةلامإلاب امهلاح ربتعي
 .هيوبيس بهذم اذهو ناوذإو ناولع امهب ىمسم اذإو ىلع وحن واولابف الامي مل

 .انه مزج هبو

 طرشلل ؛ول" قباس تيب ىف لوقت هلوق ىلع فطع «لعافو لعف «تلقف» :بارعإلا -
 هيبشتلل فاكلا «نولك» ةلومشمل ةفص «ارفص» هلوعفم «ةلومشم» لعافو لعف «تركاب»

 تحر :هلوق وه ول باوجو سرفلل ةفص ؛رقشالا» هيلإ فاضم «سرفلا» اهب رورجم نولو
 . هدعب تيب ىف  كيلجر ىفو

 .ةدودمم ىهو اهرصق ثيح «ارفص» هلوق :دهاشلا

 .7/566/8 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 الإو «ءايلاب تينث ام عضوم ىف ءاي تبلق وأ تليمأ نإ امهفلأ نأ :ىناثلاو

 نالوقلاو «واولاب ناينشي لوألا ىلعو «ريمضلا عم ءاي نهفلأ بالقنال ءايلاب ىدلو

 . شفخألا نع

 .اقلطم ءاي نابلقي ةلوهجملاو ةيلصألا فلألا نأ : ثلاغلاو

 :ناهيبنت

 قاقتشا هل فرعي مل ام انه دماجلا نإف «نيفلألا لمشي (دماج) هلوق :لوألا

 . ةلوهجملاب ةيلصالا نع مهضعب ربع دقو
 ىنعمب املو  درف ىنعمب  اسخبب ةلوهجملا ليهستلا حرش ىف لثم :ىناثلاو

 فلألا ىف بتكي صصخملا ىف لاقف اسخ امأ نيلاثلا ىف عزونو هب أبعي ال ىقلم

 ىقلم ىنعمب وهو ءاي نع هفلأ نأ ىلع ىنج نبا صنف ىقل امأو «ازومهم ءاسخ نم

ف دحلا لك ءاقي اهفات هنوكو هتساسخل هنأ ىنعلاو َاةوعشم ىنعمي لعف وهف
 .«اشاي ال

 وأ ادعاصف ةعبار هفلأ تناك ام ىهو ءاي اهفلأ بلقت ىتلا ءاونألا ىلإ ةراشإلا

ع امو «تليمأو ا وهجم وأ ةيدلصأ وأ ءاي نك ةبلقنم ةئلاث
 اداو هفلآ بلقت كلذ اد

 ىنعي ..افأ دق يف نام اهب : هلوقو .كلذ ليث مدقتو لق ملو ةلوهجم

ىلإ لقتنا مث «بارعإلا باب ىف ةروكذملا ةمالعلا نم
 ءارحصك امو :لاقف دودمملا 

لقت ىنث اذإف ثينأتلل هتزمه تناك ام نأ ىنعي . اين واوب
 ءارحص ىف لوقتف (واو اهب

 ىنعي .زمه وأ واوب ءاّيحو ءاسك ءاّبلع وحَنو :هلوقو «ههبشأ ام كلذكو ناوارحص

 ءاسك وحن لص نع ةبلقنم وأ 0'2ءابلع وحن قاحلالل هتزمه ام نأ
 ةزمهف ءايحو

 ناعونلا ناذهف « ىايح هلصأو ءاي نع ء ءايح ةزمهو ءواسك هلصأو واو نع ءاسك

 ناوابلع لوألا نع لوقتف ءامهحيحصتو اواو امهبلق ؛ناهجو امهتزمه ىف روجي

 1 . ناءايحو ناءاسكو ناءابلع ىناثلا ىلعو ناوايحو ناواسك

 .قنعلا ةحفص باصعأ ضعبل مسا :ءابلعلا )١(
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 ا ؟دوجأ نيهجولا ىأ :تلق نإف

 اهحيحصت نم ىلوأ قاحلإلل ىتلا بلق نأ مهضعبل اًئافو فنصملا ركذ :تلق
 امهيف ةزمهلا رارقإ نأ ىلع شفخألاو هيوبيس صنو . سكعلاب لصأ نع ةبلقنملاو

 نة ف هم رخو قاعإلل لا ىف بلشلا أ ركذ هوس نا الإ نسسأ

 ححص ركذام ريغو :هلوقو «ةلقلا ىف امهكارتش عم «لصأ

 ىنعيو «ةينثتلا ىف هتزمه ححصت دودمملا ماسقأ نم ركذ ام ريغ نأ ىنعي

 «هريغ دودمملا ماسقأ نم قبي مل هنإف ءاضوو مرق وحن ةيلصأ هتزمه ام كلذب

 , ©37ناءاضوو ناءارق امهيف لوقتف

 وأ لصأ نم ةلدبم وأ ةيلصأ امإ هتزمه نأل ماسقأ ةعبرأ دودمملا نأ لصاحلاو

 :هيبنت
 ةيلصأ امإو ةدئاز امإ هتزمه نأل :برضأ ةعبرأ ىلع دودمملا :حراشلا لاق

 ةيلصألاو «2")ءابوقو ءابلعك قاحلإلل امإو ءارحصو ءارمح وحن ثينأتلل امإ ةدئازلاو

 هيفو .ىهتنا .ءاضوو ءارق وحن لدب ريغ امإو «ءايحو ءادرو ءاسك وحن لدب 2

 فلألا نم ةلدبم لب «ثينأتلل ةدئاز تسيل هوحنو ءارمح ىف ة ةزمهلا نأ زوجت ش

 ءايلا نم ةلدبم ىه امنإ هوحنو ءابلع ىف ةزمهلا كلذكو روهمجلا دنع ثينأتلل ةدئازلا

 . ةنع تأشن ام رابتعاب وه امنإ ةيلصأ هوحنو ءاسك ةزمه ةيمستو «قاحلإلل ةدئازلا

 روصقملا ةينثت ىف هيلع ساقي ىذلا نأ ىلإ هب ريشي .رصق لقن ىلع ذش امو :هلوقو 1 1 2 4 ٠

 . هيلع ساقي ال ذاش وهف هفالخب درو امو «هركذ قبس ام وه دودمملاو

 :ءايشأ ةثالثف روصقملا ىف ذش ىذلا امأ

 سأرلا بناج ىلع ناقلطي دقو  ةيلألا افرط امهو  ناورذم مهلوق :لوألا
 «ىنثم اهلمعتسي مل هنأ هحيحصت ةلعو «ةعبار هفلأ نأل نايزذم سايقلاو: هوحنو

 .هجولا نسحلا :ىأ .ءىضولا :ءاضولاو .دبعتملا :ىأ .كسانلا :ءارقلا )١(
 ةريغص ةريدتسم ءاضيب عقب لكش ىلع دلجلا ىلع رهظي .«فورعم ىدلج ضرم : ءابوقلا فقز

 . عتق مث
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 ءادرفم ىرذم ورمع ىبأ نع ديبع وبأ ىكحو «ةتبلأ درفي ال ىلاتلا : ىلع وبأ لاق

 .سايقلا ىلع نايرذمو ىرذم ةديبع ىبأ نع ىكحو

 ىف نارطغضو نالروخ مهلوقل ادعاصف ةسماخ روصقملا فلأ فذح :ىناثلاو

 .نييفوكلل افالخ كلذ ىلع ساقي الو  قمحألا وهو - ىرطغضو ١2)7ىلزوخ
 تاوذ نم هنأل «ناوضر هسايقو ىضر ىف نايضر مهضعب لوق :ثلاثلاو

 نم العو ىضر وحن ةينثت راجأف «كلذ نم ردن ام ىلع ىئاسكلا ساقو «واولا

 . ءايلاب ةمومضملاو لوألا ةروسكملا واولا تاوذ

 :ءايشأ ةسمخف دودمملا ىف ذش ىذلا امأو

 .ناءارمح مهلوقك ثينأتلا ةزمه رارقإ :لوألا

 .ىهتنا «ردان امهالكو :فنصملا لاق .نايارمح وحن ءاي اهبلق :ىناثلاو

 ةغل ءاي اهبلق نأ هريغ ىكحو «رارقإلا اهيف اوزاجأ نييفوكلا نأ ساحنلا ىكحو

 .ةرازف

 ساقو «ناعصاق اولاق «هوحلو ءاعصاق نم ةزمهلاو فلالا فذح :ثلاثلاو

 .نويفوكلا هيلع
 افالخ هيلع ساقي الو : ليهستلا ىفو ءءاي هوحنو ءاسك ةزمه بلق :عبارلاو

 .ةرازف نع ةغل ديز وبأ هلقنو « ىهتنا . ىئاسكلل

 . اواو ةيلصألا تبلق امبرو :ليهستلا ىف لاق «اواو ةيلصألا بلق :سماخلاو

 :ليهستلا حرش ىف لاقو «عمسي مل هنأ ىضتقي ام مهضعب مالك ىفو . ىهتنا

 ةزاجإو ةيلصألا ةمالسو اواو ثينأتلا فلأ نم ةلدبملا بلق هيلع سيقملا نأ لصاحلاو

 عم لصأ نم ةلدبملا ىف نيهجو ةزاجإو .بلقلا حيجرت عم ةقحلملا ىف نيهجو

 ش ش ْ . كلذ نيبت
 سال 6# سرس - - - 0-0 .-- هير .٠ ٠

 الَمَكَت هب ام ىنكملادَح ىَلَع ٍعْمَج ىف روصقم ا نم فذحاو

 .رتخبتو لقاثت اهيف ةيشم :ىلزوخملا (1)

 3 نطمح



 اذه مسالا عمج اذإف «ملاسلا ركذملا عمجلا وه ىتثملا دح ىلع ىقلا عمجلا

 فلألا لبق تناك ىتلا ةحتفلا تيقبأو نيتكاسلا ءاقتلال فذح اروصقم ناكو عمجلا

 ءاقبإ ىلإ راشأ دقو «نيلعالا تيأرو نولعألا ءاج لوقتف ءةفوذحلل فلالاب رعشتل

 :هلوقي اهئاقبإ ةلعو ءةحتفلا

 "7 اذهو «ةدئار ريغ هفلأ امو ةدئاز هفلأ اميف قرف ال هنأ هقالطإ نم مهف دقو

 ءاقلطم ءايلا لبق ام مض اوزاجأ.مهنأ مهنع لقتف نويفوكلا امأو ءنييرصبلا بحذم

 - حرش ىف لاق ءهب ىمسم  ىلبح وحن ةدكازلا فلآلا ىذ ىف مهنع فنصملا هلقنو
 ةدايزلا لامتحال «نيهجولا هيف اوزاجأ ىسيع وحن اًيمجعأ ناك نإف :ليهستلا

 .اهمدعو

 :هييتتق
 ةدئازلا فلألا ىذ ىف نومزجي نييفوكلا نأ هحرشو ليهستلا ىف همالك رهاظ

 لبق ام مض نويفوكلا زاجأو :ةيفاكلا حرش ىف لاقو ءرسكلاو مضلا نم ركذ امب

 | نوزيجي مهنأ هرهاظف «ةدئاز هفلآ ىذلا روصقملا ىف ءايلا لبق ام رسكو واولا

 .هريغ لقن نم رهاظلا وهو «نيهجولا

 . ىنثملا دح ىلع عمج اذإ روصقملا ريغ مكح انه ركذي مل :تلق نإف

 «دودمملاو روصقملا ىلع انه هراصتقا نع راذتعالا بابلا لوأ مدقت دق :تلق

 هركذ دعي مل ةينثتلا ىف اهمكحك حيحصتلا عمج - ىف دودمملا ةّرمه مكح ناك الو

 ىف فذحت صوقتملا هانت نأ ىلع هبتي نأ ىغبتي ناكو «ةيتثتلا ىلع ةلاحإ عمجلا ىف

 ءاج) لوقتف ءايلا لبق ام رسكيو واولا لبق ام مضيو «ىتثملا دح ىلع عمجلا

 | .(نيضاقلا تيآرو نوضاقلا

 ىنثلا مكحك رييغتلاو ةحصلا ىف ىتثملا دح ىلع عومجلل مكح نآ لصاخلاو

 .فذحي امهرخآ نإف ء«صوقتللاو روصقلا الإ

 اقلأو هابتسَج إو ا

 ةّينثكلا ىف اهّبلق بلقا فئالاف



 اهنأ (ةينثتلا ىف اهبلق) هلوق ىنعمو روصقملل (هتعمج نإو) :هلوق ىف ريمضلا

 . مدقتملا ليصفتلا ىلعف ةثلاث تناك نإو «ءاي تبلق ًادعاصف ةعبار تناك نإ

 :تلق ؟ءاتلاو فلألاب اعمج اذإ صوقنملاو دودمملا مكح ام :تلق نإف

 .اينث اذإ امهمكحك

 فذح ىف الإ اقلطم ىنثملا مكحك ءاتلاو فلألاب عومجملا مكح نأ لصاحلاف
 .ىتأيس امك «هيف ىه امم ثينأتلا ءات

 مكح ركذي ملو ءاتلاو فلألاب عمج اذإ روصقملا مكح ركذ مل :تلق نإف

 ىف مدقت امب ءانغتسا امهركذ كرتي نأ هقح ناكف «ةينثتلل قفاوم امهالكو دودمملا

 ؟احاضيإ امهركذي وأ ةينثتلا

 ءانغتسا هركذي مل ًادحاو حيحصتلا ىعمج ىف دودمملا مكح ناك امل :تلق

 ىف امهقفاوو نيعمجلا دحأ ىف ةينثتلا فلاخ هنإف روصقملا فالخب ةينثتلا ىف هركذب
 .رخآلا

 :هلوقو
 نسا ىس## ل

 ةيحنت نمزلا تلا ىذ ءاتو....

 ىتمالع نيب عمجي الئل «هيف ىه ام حيحصت دنع فذحت ثينأتلا ءات نأ ىنعي

 ةملسم ىف لوقتف اهنم ىراعلا ةلماعم اهفذح دعب مسالا لماعيو «ثينأتلا

 ةاتف ىف لوقتف «ةينشتلا ىف اهبلق دح ىلع تبلق فلأ اهلبق ناك اذإو «تاملسم

 «تايطعم ةاطعم ىفو «واو نع اهنأل «تاوطق ةاطق ىفو «ءاي نع اهنأل ءتايتف

 وحن ةيلصأ تناك نإ تححص ةدئاز افلأ ىلت ةزمه اهلبق ناك اذإو «ةعبار اهنأل

 ةءابن وحن لصأ نم الدب تناك نإ حيحصتلاو بلقلا اهيف زاجو «تاءارقو ةءارق

 ..ةينثتلا ىف لعفي امك تاوابنو تاءابن :لاقيف

 لكش امب هءاَق نيع عابنإ لن امسا ,ىثالثلا نيعلا ملاسلاو

 اًدرجم وأ ءاتلاب اَمَتْحَم دب اًكَنْوم ْنيَمْلا نكاس نإ
 عبتت نيتيبلا نيذه ىف ةروكذملا طورشلا زاحو ءاتلاو فلالاب عمج ام نأ ىنعي

 ةمومضم ءافلا تناك نإ مضتو ةحوتفم ءافلا تناك نإ حتفتف هدو «ةكرحلا ىف ف هءاف هئيع

 .ةروسكم ءافلا تناك نإ رسكتو
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 هبيترت ىلع اهركذأ انأو ةسمخن ةروكذملا طورشلاو

 وحن ةددشملا امهدحأ :نيعون نم هب زرتحاو «نيعلا ملاس نوكي نأ :لوألا

 وهو «ةلع فرح هنيع ام :رخآلاو .نيكستلا الإ هيف سيلف (١)ةنجو ةنجو ةنج

 اذهف «.ةميدو ةلودو ةرات وحن هسناجت ةكرح هيف ةلعلا فرح لبق برض :نابرض

 ىفو .مهولا ىلإ بسنو حتفلا ةروس ىف زابخلا نبا ركذو .هلاح ىلع ىقبي

 مهريغ ةغلو .عابتإلا ليذه ةغل:ناتغل هيف اذهو «ةضيبو ةزوج وحن ةحتف هيف

 . هيلإ مظانلا ةراشإ دنع هركذ ىتأيسو «ناكسإلا

 عبضلل ملع  لأيج وحن ىعابرلا نم هب زرتحاو ءايثالث نوكي نأ : ىناثلا

 2  .ةلاح ىلع .ىقبي هنإف

 ةولحو 2")ةفلجو ةمخض وحن ةفصلا نم هب زرتحاو ءامسا نوكي نأ :ثلاثلا

 .نيكستلا الإ اهيف سيلف

 ةرجش وحن «نيعلا كرحتم نم هب زرتسحاو «نيعلا نكاس نوكي نأ : عبارلا

 :ريغي ال هنإف ةرمسو ةقبنو

 عمجي ال هنإف «ركب وحن ركذملا نم هب زرتحاو «ءاثنؤم نوكي نأ :سماخلا

 «ثينأتلا ءات هيف نوكي نأ طرتشي الو ءروكذملا عابتإلا نوكي الف ءاتلاو فلألاب

 ةنفج ءاتلاب متتخملا لاثمف ءاهنم درجملاو ثينأتلا ءاتب متتخملا نيب ىوس كلذلف

 لثملا هذه تعمج اذإف ءلمجو دنهو دعد اهنم درجملا لاثمو «ةفرغو ةردسو

 تانفج لوقتف ةروكذملا طورشلل اهعمجل اهءاف اهئيع تعبت ءاتلاو فلالاب اهوحنو

 .تالمجو تادنهو تادعدو تافرغو تاردسو

 :هيبنت
 نأ هتجحو هيلع ساقي الو ظفحيف عمسي نأ الإ ةرسكلا عابتإ ءارفلا عنم

 «لعف نم فخأ هنأب درو «لبإك ردن ام الإ لمهأ نزو وهو العف نمضتت تالعف

 .بنتجي نأ ىغبني الف هلامعتسا ىلإ ىدأ فرصت نإف

 . ةياقولا :اهمضبو .نجلاو نونجلا :اهرسكيو «ناتسبلا - ميجلا حتفب :ةنجلا )١(

 .ىفاجلا لجرلا وهو - فلج ثنؤم - ميجلا رسكب :ةفلج )١(
 را
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 :هلوقو

 اور دَق الكف حفلا هْفْمَح وأ حتفلا ريغ ىلاَتلا ِنكَسَو

 .عابتإلا عم ناهجو ةروسكملا وأ ةمومضملا ءافلا دعب نيعلا ىف زوجي هنأ ىنعي

 ءافلا روسكم نم دنهو ةردس وحن ىف نأ كلذب حضتاف «حتفلاو ناكسإلا امهو
 وحن امأو . حتفلاو ناكسإلاو عابتولا :تاغل ثالث ءافلا مومضم نم ةفرغو لمجو

 ىف ركذو «ةرورضلا ىف الإ نكسي الو «عابتإلا الإ هيف زوجي الف دعدو ةنفج
 تايبظ وحن همال لالتعا امهدحأ :نيرمأل ارايتخا ناكسإلا هيف زوجي هنأ ليهستلا

 «نيعونلا نيذه مهرثكأ نئتسي ملو ؛تالهأو لهأ وحن ةفصلا هبش :رخآلاو
 .هلوبق بجو لقنلا حص اذإف «برعلا نم موق نع ىنج نبا هاكح لوألاو

 :ناهيبنت ٠
 برعلا نع القن تاغللا هذه توبث ىلإ (اوور دق الكف) هلوقب راشأ :لوألا

 نأب درو «فرغ عمج هنأ ىلع وه امنإ تافرغ وحن ىف حتفلا نأ معز نمل افالخ
 مهلوقب ىفاريسلا هدرو «عمجلا عمج ءاعدا نم لهسأ افيفخت حتفلا ىلإ لودعلا
 . حتفلاب - (تافّرغ ثالث)

 نع فيفخت تافرغ وحن ىف نوكسلا نأ ةعامجلاو ىلع ىبأ بهذم :ىناثلا
 ىلع حوتفملا ىف ئجي مل نوكسلا نأب ىلع وبأ لدتساو «لصألا ىلع سيلو مضلا

 مهدنع حتفلا كلذكو ءريثكلا عئاشلا هيلع لمحي الف رعشلا ىف اردان الإ لصألا
 امل عابتإ حتفلا نأ ىلإ مهضعب بهذو «هيلإ مضلا نع اولدع ءمضلا نع افيفخت

 عدي نم برعلا نمو :هيوبيس لوقب لدتساو «عومجملل ميلست نيكستلا نأو ءدعب

 حتفلا ىلاتلا نكسو) هلوق رهاظو «لصألا نوكس هنأ ىلع ليلد اذهف ؛ةنكاس نيعلا

 : ةعامججلاو ىلع ىبأ ةقفاوم (حيفلاب هفشخ وأ

 .ةينزو ٠ .هورذ وحن د عابتإ اوعََمو

 همال اميف ةمضلا عابتإو ءواو همال اميف ةرسكلا عابتإ اوعنم برعلا نأ ىنعي
 :هلوقو .كلذ ىف فالخ الو «ءايلا لبق ةمضلاو واولا لبق ةرسكلا لاقثتسال «ءاي
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 هو مر

 ةورج رسك ذشو
 «ذوذشلا ةياغ ىف وهو سنوي هاكح  ءارلا رسكي - تاورج مهلوق ىلإ ةراشإ

 .واولا لبق رسكلا نم هيف امل

 :تاهيبنت

 طورشلا ريغ رخآ اًطرش ةمضلاو ةرسكلا عابتل نأ اذهب رهظ دق :لوألا

 . ةقباسلا

 مل ذإ (30ةييزو ةورذ وحن ىف حتفلاو ناكسلا زاوج همالك نم مهف :ىناثلا

 ٠ .عابتإلا ريغ عنمل ضرعتي

 «ةيحلو ةوطخ وحن ىف «ثالثلا تاغللا زاوج هقالطإ نم اضيأ مهف :ثاثلا

 لبق نيترم تاكرحلا ىلاوت هيف نأل «ةيحل وحن ىف عابتإلا نييرصبلا ضعب عنمو

 اولفحي مل كلذك ءواولاو نيتمض عامتجاب اولفحي مل امك :روفصع نبا لاق «ءايلا

 .ءايلاو نيترسك عامتجاي

 ىَمَتْلا سانأل وأ هتَمدَق ام َريَغ رارطضا وُد وأ ردات

 «ةرورض امإو ءردان امإ وهف مدقت ال اًقلاخم بابلا اذه نم درو ام نأ ىنعي

 هسايقو ("'حتفلاب - تالّهك مهضعب لوق ردانلا نمف .«برعلا نم موق ةغل امإو

 برعلا عيمج لوق هنمو «برطقل افالخ ءهيلع ساقي الو ءةفص هنأل «ناكسإلا

 ءاهيلع لمحي ىتلا ةبادلا ىهو ريع عمج - ءايلا حتفو نيعلا رسكي  (تاريع)

 :دربملا لاق «نيعلا حتفب (تاريع) هنأ ىلإ جاجزلاو دربملا بهذو «ثنؤم ريعلاو

 ©9مدقلا وأ فتكلا ىف ىذلا ريع عمج :جاجزلا لاقو ءرامحلا وهو - ريع عمج

 .مدقت امك تاورج هنمو «ثنؤم وهو

 .ءىشلا ىلعأ وهو ءسوماقلا ىف امك اهمضو لاذلا رسكب :ةورذ )١(

 .دسألا ةرفح ىهو - ءايلا حتفو ءابلا نوكسو ىازلا مضب :ةيبزو

 .ةنس نيثالث تزواج ىتلا ىهو  ةلهك عمج :تالهك (؟)

 .مدقلا طسو وأ فتكلا طسو ىف ئتانلا مظعلا وهو (1)

 انظم



 :0)هلوق ةرورضلا نمو

 هاك نم سفنلا حيرتستف
 . حتمفلا هسايقو

 وحن ةحوتفملا ءافلا دعب ةلتعملا نيعلا حتف برعلا نم موق ىلإ ىمتنملا نمو
 :©9.هرعاش لاق .ليذه ةغل اهنإف «ةضيبو ةزوج

 .زجرلا نم وهو  .هزجار مسا ىلع فقأ مل :هلئاق )١(

 . اهتامل نم ةمللا اننلدت اهتالود وأ رهدلا فورص لع :هلبقو

 ىف حتفلابو .لاملا ىف ةلود عمج لادلا مضب  (تالودلا) لعل ىف ةغل (لع) :ةغللا

 ةدشلا - حتفلاب (ةمللا) ةيلغلا ىهو .ةلادإلا نم (اننلدت) دحاو امه :ليقو ءبرحلا

 .ةدشلا ىهو - ةرفز عمج - (اهتارفر)»

 فاضم (رهدلا) لعل مسا (فورص) لعفلاب ةهبشملا فورحلا نم فرح (لع) :بارعإلا

 لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمج (اننلدت) اهيلع فطع (اهتالود)» فطع فرح (وأ)» هيلإ

 بصن لحم ىف رورجمو راج (اهتامل نم) اننلدتل ناث لوعفم - بصنلاب  (ةمللا) لعل ربخ

 عراضم لعف - بصنلاب - (حيرتستف) اهتامل نم ةنئاكلا ةمللا اهريدقت (ةمللا) هلوقل ةفص

 .حيرتسنب قلعتم رورجمو راج (اهتارفز نم) لعاف (سفنلا) ءافلا دعب ةرمضم نأب بوصنم
 .اهكيرحت :سايقلاو «نزولا ةماقإل اهيف ءافلا نكس ثيح (اهتارفر) هلوق :دهاشلا

 ىدوكملاو ١١21؟9ص ىطويسلاو « مظانلا نباو 4 ىنومشالا هركذ :هعضاوم

 .154ص
 .ليوطلا نم وهو - هلمج حدمي ليذه نم رعاش وه :هلئاق (1)

 .حوبس نيبكنملا حسمب قيفر :هزحعو

 لعاف مسا (حئار) ةضيب عمج وهو اهل مزالمو تاضيب بحاص :ىأ (تاضيب وخأ) :ةغللا
 مسا (بوأتم) هشع ىلإ عجار دارملاو «ءىشعلا تقو ريسلا :حاورلاو ءاحاور حوري حار نم

 (حوبس) ريسلا ىف امهكيرحتب ميلع (حسمب قيفر) ليللا لوأ ىف ءاج اذإ - بوأت نم لعاف
 . ىرجلا نسح
 ىذلا ماعنلا ركذك هريس ةعرس ىف ىلمج نإ :لوقيف هلمج ىلذهلا رعاشلا حدمي : ىنعم ا

 نئمطيو اهيلإ لصيل «ةراهمو ةعرسب اراهنو اليل ىعسي وهف .اهيلع صرحي تاضيب هل

 (بوأتم حئار) هيلإ فاضم (تاضيب) وخأ وه :ىأ - فوذحم أدتبمل ربخ (وخأ) :بارعإلا

 .أدتبملل ايناث اربخ لعبت نأ حوبس ىف زوجيو (حوبسو قيفر) كلذكو خأل ناتفص

 .نيعلا لتعم ىئ : مسالاو  ءافلا ةكرحل اعابتإ نيعلا حتف ثيح (تاضيب) هلوق :دهاشلا

 «مظانلا نباو 2/4١« ماشه ن نباو ت4 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ١١. 5ص ىدوكملاو

 م 00 لعمل



 بواتم حئار تاضيّي وخأ

 «ةيبظ وحن ىف نيعلا ناكسإ هنمو ٠2)#مكل تاروع ثالث# ئرق مهتغلبو

 .ملعأ هللاو .مدقت امك همال لالتعال

 .رونلا ةروس نم هم ةيآلا نم قفز
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 ريسكتلا عمج

 فنصملا مّسقو :ردقم وأ رهاظ رييغتب نينثا نم رثكأ ىلع لادلا مسالا وهو

 ةمختك صقنب وأ 7"2ناونصو ٍوْنِص وحن ةدايزب امإ هنال ءماسقأ ةتس ىلإ رييغتلا

 لجر وحن لكش ليدبتو ةدايزب وأ ءدْسأو دّسأ وحن لكش ليدبت وأ ءمّختو

 .ناملغو مالغك نهب وأ ءبضقو بيضق وحن لكش ليدبتو صقنب وأ «لاجرو

 نم مختو «لكش ليدبتو ةدايز نم ناونص نال ءهيف ريرحت ال هئأب ضرتعاو
 . درفملا ىف ىتلا تاكرحلا ريغ عمجلا ىف ىتلا تاكرحلا نأل ءلكش ليدبتو صقن

 ملو :ليق "ةقلخلل  لامشو ناجهو صالدو كْلُق وحن ىف ردقملا ربيغتلاو
 .ةعبرألا هذه ريغ دري

 لجر) مهلوق كلذ نم ةيفاكلا حرش ىف ركذ لب .كلذك سيلو :تلق
 (زاتك ةقان) هديس نبا ىكحو .(ناتفع لاجرو)  ىفاحجلا ىوقلا وهو (ناّتفع

 ردقيف ءريسكت عمج هبابو اكلف نأ هيوبيس بهذمو ءاهنم نوكتف ©)(راتك قون)و
 ادرفم ناك اذإ كلفف «  عمجلاب ةرعشم تاكرحب اهلدبتو درفملا تاكرح لاوز كلذ ىف

 مهنأ كلذ ىلإ اناعدو ءاهرئاس ىف لوقت كلذكو «ندبك اعمج ناك اذإو «لفقك

 كرت رتشا امم هوحنو بنِجب اودصق ام هب اودصقي مل مهنأ ملعف «ناكلف هتينثت ىف اولاق

 قرافلاف «بنج ءالؤهو ءبنج ناذهو «بنج اذه :اولاق نيح «هريغو دحاولا هيف

 فنصملا لاقو ءاهمدعو ةينثتلا دوجو هربيغت ردقي ال امو هرييغت ردقي ام نيب هدنع
 عمج مسا كلف باب ىنعي  هنوك حصألاو :ليهستلا نم عمجلا ةلثمأ باب ىف

 .رييغتلا ريدقت نع اينغتسم

 نإف (نيفطصُمو «تانّمج) وحن ريسكتلا عمج دح ىلع دري :تلق نإف

 .عمجلل ريغت دق هدحاو

 .ونص نهنم ةدحاو لكف ديحاو لصأ نم ثالث وأ ناتلخن جرخ اذإ :ناونصو ونص )١(

 لماعلا بسحب نونلا كيرحتب ناونص عمجلاو «نونم ريغ  نونلا رسكب  ناونص نانثالاو

 . ةلول
 .عوردلا نم عمجلاو دحاولل :لاقي «قارب :ىأ : : صال (0)

 .ةعيبطلا ىأ :ةقلخخلاو «لبولا نم عمجلاو دحاولل :لاقي :ناجهو

 .ثنؤملاو ركذملا هيف ىوتسيو ءمحللا ةزنتكم :ىأ :زانك ()
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 «ىقطصم فلأ فذحو تانفج ءاف حتف نم ةدافتسم ةيعمجلا تسيل :تلق

 .ةيعمجلاب لخي ال اهيف ةمالسلا ريدقت نإف

 .ةرثكلل برضو ةلقلل برض :نيبرض ىلع ريسكتلا عمجو

 ةرثكلا عمج لولدمو «ةرشع ىلإ ةثالث نم ةقيقحلا قيرطب ةلقلا عمج لولدمف

 :لاقف ةلقلا باب ادبو ىل 0 قيرطب

 .لامجأ «ةيتف « رحبأ 0 : بيترتلا ىلع اهتلثمأ

 نم سيلو «ةرثكلل وهف ريسكتلا عمج ةينبأ نم ىقب ام نأ اذه نم مهف دقو

 «ءارفلل افالخ ةدرق وحن ةلعف الو معن وحن لعف الو ءمّلُظ وحن لَعُف .ةلقلا ةينبأ

 وحن ءالعفأ الو «ناهدلا نبا هنع هلقن ء.مهضعبل افالخخ «ةررب وحن ةلعَف الو

 نأ حيحصلاو « ىزيربتلا ايركر وبأ هنع هلقن «ىراصنألا ديز ىبأل افالخ ءاقدصأ

 . ةرثكلا عومج نم اهلك هذه

 . :تاهيبنت

 هتهبشو ءريسكت عمج ال «عمج مسا ةلْشف نأ ىلإ جارسلا نبا بهذ :لوألا
 .درطي مل هنأ

 ركذملل حيحصتلا عمج ةلقلا ىلع ةلالدلا ىف هتاوخأو ةلعفأ كراشي : ىناثلا

 كرتشم وه :لمجلا حرش ىف لاق هنأ :فورخ نبا نع زايإ نبا لقثو «ثنؤملاو

 هفعضتساو : زايإ نبا لاق ءةقيقحلا لصألاو ءامهيف لمعغتسم هنأل كلذو ؛امهنيب

 .احجار راجملا ناك «كارتشالاو زاجملا نيب راد اذإ ظفللا نأل 0 ضعب

 يملسملا 37 :ىلاعت هلوق ىفامك ةرثكلا ىلإ كلذب فرصنا | ةرثكلا ىلع

 : 27ناسح لوق: نيرمألا عمج دقو ©7«تاملسملاو

 - .- ليوطلا نم وهو  ىراصنالا تباث نب ناسح وه :هلئاق (")
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 امد ةدجَت نم نرْطَفي انفايسأو ىَحضلا ىف َنْعملَي ٌرْغلا تانفجلا انل

 ىَفصلاَك ءاَجسْكعلاو ٍلجراك ىفي اعضَو رْثَكِب ىف ضْعَبو

 ملو «لجرأ لجر ىف مهلوقك «ةرثكلا لاثم نع ةلقلا لاثم عضوب ىنغتسي دق

 . ةدئفأو داؤفو «قانعأو قّدع هريظنو «ةرثك لاثم ىلع هوعمجي

 (07ىفص ةاَمص ىف مهلوقك ةلقلا لاثم نع ةرثكلا لاثم عضوب ىنغتسي دقو

 .لاجرو لجرو بولقو بلَق هريظنو «ةلقلا لاثم ىلع هوعمجي ملو

 ةَثالَث 89 وحن ازاجم ةئيرقل لامعتسالا ىف رخآلا نع امهدحأب ىنغتسي دقو
 : نيتقيرط ريسكتلا عمج ىلع مالكلل نأ ملعاو . 294 ءورق'

 لايف درفملا ةينب ىلع ملكتي نأ «نييوحنلا رثكأو ةيوبيس قيرط ىهو :ىلوألا

 .اذك ىلع ةرثكلا ىفو اذك ىلع ةلقلا ىف عمجي لعَف الثم

 لعفأ الثم لوقيف عمجلا ةينب ىلع ملكتي نأ  فنصملا قيرط ىهو :ةيناثلاو

 .اذك ىف ظفحيو اذك ىف درطي

 لاق ةقيرطلا هذه ىلع ليصفتلا ىف عرش املو

 لَعِجُي اضيأ مسا ىعابرللو لعفأ انيع حص اًمسا لفل

 ىهو ءارغ عمج - نيغلا مضب (رغلا) ةعصقلا ىهو  ةنفج عمج (تانفجلا) :ةغللا -

 (امد) ةدشو ةعاجش نم :ىأ (ةدجن نم) نايبلل نمو ءاضأ اذإ عل نم (نعملي) ءاضيبلا

 .سنج هنأل عمجلا عضوم عضو دحاو

 . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم (تانفحلا) مدقم ربخ رورجمو راج (انل) :بارعإلا

 تانفحلا نم لاح بصن لحم ىف لعافلاو لعفلا نم ةلمج (نعملي) تانفجلل ةفص (رغلا)

 فايسأ (انفايسأو) ىف ىنعمب ةيفرظ ءابلاف ىحضلاب :ىورو «رورجمو راج (ىحضلا ىف)

 (ةدجن نم) أدتبملا ربخ لحم ىف لعافلاو لعفلا نم ةلمج (نرطقي) هيلإ فاضم انو أدتبم

 .ضيعبتلاو نايبلل نمو ءرورجمو راج
 دارملا نإف انفايسأ اضيأو «ةلقلا ىف ءاتلاو فلألاب تعمج ثيح (تانفجلا) هلوق : دهاشلا

 .فويسلاو نافجلا سايقلا :ىنكرلا لاقو «ريثكتلا اهب
 0/٠١« شيعي نباو «ةنازخلا ىف ه4 دهاشلاو ء” /5ا/١ ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 ش ٠ .؟/١4١ هيوبيسو
 .ةرقبلا ةروس نم ١١4 ةيآلا نم )١(  .ءاسلملا ةرخصلا :ةافص )١(

 نضل
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 :تادرفملا نم نيعون ىف درطي ةلقلا عومج دحأ ًالعفأ نأ ىنعي

 نوكي نأو ءامسا نوكي نأ :امهدحأ نيطرشب لعف ىلع ناك ام :لوألا
 . نيعلا حيحص

 فكاو َسْلْفَأ :هذه ىف لوقتف ءهجوو ىبظو وُلَدو فكو سْلَف وحن لمشف
 .هجوأو (""بظاو لدأو

 ىف دبعأ ردنو «لعفأ ىلع عمجي الف «ةفصلا نم (امسا) هلوقب زرتحاو
 .ةيمسالا ةبلغ هلهسو «ةفص هنأل ءدبع

 اردان الإ لعفأ ىلع عمجي الف «نيعلا لتعم نم (انيع حص) هلوقب زرتحاو

 .بوثأو نيعأ :مهلوقك

 ةدمب نوكي نأو ءامسا نوكي نأ :طورش ةعبرأب ءايعابر ناك ام :ىناثلاو

 «باقعو ءعارذو ©!(قاّنع) وحن ةمالع الب نوكي نأو ءاثنؤم نوكي نأو «ةثلاث

 .نميأو «بّقعأو «عرذأو « قنعأ :اهيف لوقتف « نيميو.

 وأ رامح وحن اركذم وأ رصنخ وحن ةدم الب وأ «عاجش وحن ةفص ناك نإف

 «لحطأو لاَحط ركذملا نم ردنو «لعفأ ىلع عمجي مل ةباحس وحن ثيناتلا ةمالعب

 ش .اهوحنو «دتعأو داّتعو «برغأو بارغو

 : هلوقب طورشلا هذه ىلإ راشأ دقو

 0 0-00 1 8 0 هَ .٠

 فرحألا دعو تينأتو دم ىف عارذلاو قانعلاك ناك نإ

 :تاهيبنت

  اهريغ وأ ةحتف اهنوك طرتشي ال لوألا ةكرح نأ ءهليثمت نم مهف :لوألا

 .روسكملاو حوتفملاب هليثمتل

 ءايلا تفذحو ءاي واولاو ةرسك ءابلاو ماللا ةمض تبلقف ىبظاو ولدأ امهلصأ :بظأو لدآ )١(

 .راغو ضاق ىف فذحلا دح ىلع ولدأ ىف ةبلقنملاو ىبظأ ىف ةيلصألا
 .قونعو قنعأ عمجلاو زعملا ىثنأ :قانعلا ()

 م
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 كلذ ىف دملا فرحأ نم اهريغو فلألا نأ (دم ىف) هقالطإ نم مهف :ىناثلا

 .ءاوس

 ىرعتلا وهو - عبارلا طرشلا ىلع هيبنتلا (فرحألا دعو) هلوق ةدتاف : ثلاثلا

 .ىعابرلاب الوأ حرص هنأل ؛ةدئاف هل نكي مل اذه ىلع هيبتلا الولو - ةمالعلا نم

 ذري لاعفأب مسا ىئالثلا نم ْدرَطم هيف لعفأ ام ريغو

 لعق وهو «لمفأ هيف درطي مل ىئالث مسا عمج ىف درطي الاعفأ نأ ىنعي

 نم لعَف ريغو ٍفيسو بوث وحن لتعملا لعق كلذ ىف جردناف «نيعلا حيحصلا

 ("”بالصأو بلص وحن لعُفو «بازحأو بزح وحن لعف ىهو «ىثالثلا نازوأ

 دضع وحن لُمَفو «2")لاعوأو لعو وحن لعّفو «لامجأو لمج وحن لعَفو
 «لابآو لبإ وحن لعفو «باطرأو بطر وحن لعفو «قانعأو قع ٍلعفو ءداضعأو

 . عالضأو عَّلِض وحن لعفو

 لاعفأ ىلع عمجي الف «لعفأ هيف درطي ىذلا وهو .نيعلا حيحصلا لعق امأو

 ول ىتح «ريثك ءىش كلذ نم عمسو ى”دانزأو دنرو « خارفأو ْخْرَف وحن ًاردان الإ

 ساقني هنأ ىلإ ءارفلا بهذو ءائسح اًبهذم بهذل «هسايتقا ىلإ بهاذ بهذ :ليق

 ال هنأ روهمجلا بهذمو فالآو فلأ وحن ةزمه وأ «ماهوأو مهو وحن واو هؤاف اميف

 ىف لعفأ نم رثكأ الاعفأ نأ ةيفاكلا حرش ىف ركذو .امهريغ ىف الو امهيف ساقني

 مامعأو مع وحن فعاضملاو ءماهوأو مهوو تاقوأو تقو وحن واو هؤاف ىذلا لعَف

 «هجوأو هجو وحن ذاش لعفأ ىلع واو هؤاف ىذلا عمج نأ ركذو ءدانجأو دجو

 ٠ .ًاردان الإ لعفأ هيف عمسي مل فعاضملا نأو

 لعفأ نوكي الأ ىضتقي لب ءواو هؤاف اميف ءارفلا بهذم ديؤي اذهو :تلق

 .ءارفلا ةفلاخمب ليهستلا ىف حرص دقو «نيعونلا نيذه ىف ًادرطم

 نادرص مهلوقك ءلَمُف ىف نآلعف مهانغأ اًبلاغو

 .ديدشلا ظيلغلاو ءراقف هل رهظ لك  داصلا مضب  بلصلا )١(

 .ىلبحلا سيتلا - نيعلا رسكو واولا حتفب  لعولا )١(
 :دنزلاو .لفسألا دوعلا  ءاهلاب ةدنزلاو .رانلا هب حدقي ىذلا ىلعألا دوعلا :دنزلا (*)

 .فكلا ىف عارذلا فرط لصوم
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 ىف مهلوقك - ءافلا رسكب - نالعف ىلع عمجي نأ ٍلَمُق ىف بلاغلا نأ : : ىنعي

 بطر وحن لاعفأ ىلع هضعب ءاج دقو ,20نازغن :رْغَن ىفو «نادرص : درص

 .ردان هيف الاعفأ نأ ىلع ليهستلا ىف صنو (اًبلاغ) هلوقب راشأ هيلإو باطرأو

 .لاعفأ هيف درطي اميف هب لثمي نأ ىغبني الف :تلق

 طا مهنع ةلعفأ ثلا دم ىعابر ركذم مسا ىف

 ماعط وحن ةشلاث ةدمب ىعابر ركذم مسا عمج ىف درطي ةلعفأ نأ ىنعي

 نم ءىش ذش امبرو :2؟ىذاباهملا لاقو «ةدمعأو دومعو «ةفغرأو فيغرو ؛ةمعطأو

 ىراعلا نم ةشئاثلا ةدملابو ىثالشلا نم ىعابرلابو «ثنؤملا نم ه ركذملابو ةفصلا نم

 - ةحشاو حيحّش مهلوق نم ردن ام الإ «ةلعفأ ىلع كلذ نم ءىش عمجي الف دهنع

 - ةحدقأو حدقو - لعفأ هسايق امنإو - ثنؤم وهو ةبقعأو باقعو - ةفص وهو

 ىلعأ ىف ةدتمملا ةبشخلا :زئاجلاو  ةئلاث هتدم تسيلو - ةزوجأو زئاجو - ىثالث وهو

 00 .فقسلا
 ل 2 تت د - 0 8و

 ءاداعإ وا فيعضت ىبحاصما لام ا رامف ىف همزلاو

 ةينآو ءانإو ةيقأو مق وحن ملل لتعم وأ ةمزأو مامزو ا ةناعب وحلا نيفعاضم

 ءامس عمج ىف اولاقو (؛) يجو جاجحو «نئعو نائع ؛ مهلوسق لش دق تلق نإف

 :لوقي نأ ىغبني ناكف ءاضيأ عومسم وهو « ةيمسا :سايقلاو يمس رطملا ىنعمب

 . ةذوذش ريغ ىف همزلاو»

 . مخعض رئاط :درصلاو .ةزغن ىثنالاو «لبلبلا ىمسي نوللا رمحأ روفصعلاك ريط :زغنلا (1)'

 هل ؛ىناجرجلا رهاقلا دبع ذيمالت نم :توقاي لاق .ريرضلا ىذاباهملا هللادبع نب دمحأ وه ()

 . عمللا حرش
 هلبق نكاسلا ىلإ امهلوأ ةكرح تلقئف نالثم ىقتلاف ةتتبأ هلصأ :ةتبأو «تيبلا عاتم :تاتب ()

 .ةمزأ ىف لاقي اذكو ءرخآلا ىف نيلثملا دحأ مغدأ مث

 .باحسلا اهحتفبو .سرفلا هب داقي ام  نيعلا رسكب :نانع (5)

 . بجاحلا هيلع تبني ىذلا مظعلا  اهرسكو ءاحلا حتفب :جاجحو

 نيسسن 7



 . فلألا وذ معألا ىف فَعاَضي مل ام :هلوقب دعب كلذ ىلإ راشأ .دقو : تلق
 ِ ىئابسو

 ارمحو رمحأ وحنل ٌلْعُف
 نيتلباقتم نيتفص - ءالعف لعفأ ىف درطم وهو ءلعُف ةرثكلا عمج ةلثمأ نم

 رمكأ لجر وحن «ةقلخلا ىف عنا نيدرفنمو .رمح امهيف لوقتف ءارمحو رمحأ وحن
 .نيدرفنم اناك نإف «لفعو رمك :امهيف لوقتف 2"ءالفع ةارماو «ا3ةرمكلا ميظحلل -

 لجر :اولوقي ملو (؟ءازجع ةأرماو 27ىلآ لجر وحن ةصاخ لامعتسالا ىف عنامل

 . فالخ عونلا اذه ىف لعُف دارطا ىف ةف ؛تاغللا رهشأ ىف ءايلأ ةأرما الو زجعأ

 نأ ىلع ليهستلا ىف صنو .حراشلا هعبتو «هدارطا ىلع ةيفاكلا حرش ىف صنو

 . ظوفحم هيف العف

 ؟انه همالك نم موهفملا امف :تلق نإف

 لكف ءءارمحو رمحأب ليثمتلا ىلع لاحأ هنأل «ةيفاكلا حرش ةقفاوم :تلق

 ةيصوصخل نيلباقتملاب همالك صخ نإو ءاهعمج عمج فصولاو نزولا ىف ههباش ام

 . ميمعتلا نيعتف «عنامل نيدرفتملا جورخل مقتسي مل لاثملا

 :ناهيبنت
 ىف ركذيس امل ضيب وحن ءاي هنيع اميف عمجلا اذه ءاف رسك بجي :لوألا

 . فيرصتلا
 «هنيع ةحص :طورش ةثالثب عمجلا اذه نيع مض ةرورضلا ىف زوجي : ىناثلا

 :0©2هلوقك « فيعضتلا مدعو «همالك ةحصو

 0 م -_و

 لجنلا نيعألا تاَود ىتئركْلاو ...00١١

 . فصولل ةلباق ريغ ثنؤملا وأ ركذملا ةقلخ نوكت نأب ىقلخ عنام )000(

 .ركذلا ةفشح ىهو ةرمكلا ميظعلا :رمكألاو

 ةيصخل ا : ةردألاو لجرلل ةردألا هبشي ةأرملا لبق ىف عمتجي ءىش :لفعلا :ءالقفع ()

 . ةخفتتملا

 اذكو افلأ ةيناثلا ةزمهلا تبلقف « ةنكاس امهتيناث نيتزمهب ىلأأ لصألاو «ةيلألا ريبك :ىلآ ("”)

 .اهلبقام حاتفناو اهكرحتل ءايلا

 .زجعلا ةريبك :ىأ :ءازجع (5)

 - طيسبلا نم وهو  هلئاق مسا ىلع فقأ مل .:هلئاق (6)

 - : .هرشنأ تنك دق ام ناديدجلا ىوط :ةهردصو
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 ءوشعو ىمع وحن همال وأ ءدوسو ضيب وحن هئيع تلتعا نإف «ريثك وهو

 مضلا زجي مل ٌرَغَأ عمج رْغ وحن افعاضم ناك وأ
 سو

 ىَري لقنب امج َهلْعَفو

 ظوفحم وه لب «ةينبألا نم ءىش ىف درطي ملو «ةلقلا عمج عبار وه اذه

 خيش وحن لعَفو «ةيتفو ىَنَق وحن لعفو «ةيبصو ىبص وحن ليعف : :ناروأ ةتس ىف

 ةينثو ىنث وحن لعفو «ةلزغو لازَغ وحن لاعقو .ةملغو مالُغ وحن لاَعفو .ةخيشو

 امف :تلق نإف .ةدايسلا ىف ناثلا وه : ىنكلاو ؛ ىسراسفلا ءاكح ىدع ثزو ىلع

 ؟عمج هنأ الوأ هركذب ملع دقو (اعمج ةلعفو) هلوق ة

 نم هريغ ىف اذه لثم لقي مل كلذلو ؛جارسلا نبا لوقب ضيرعتلا :تلق

 .(7(اهيف فالخ ال ذإ) .ةلقلا عومج

 ا فنألا الا ف فعال ملام
 حيحص همال لبق دب ىعاير مسا ىف درطم وهو «لعف ةرثكلا عمج ةلثمأ نم

 «بضقو بيضق وحن كلذ ريغ هيف طرتشي ب ملو اواو وأ ماي هتدم تناك نإ «ماللا

 لاَرَق وحن اًمعاضم نوكي الأ كلذ عم هيف طرتش ها اًفلأ تناك نإف .دمعو دومعو

 .رمحو رامحو ('0لّذقو

 نم ءالجن عمج نونلا مضب هب «لجنلا» نيع عمج «نيعألا) راهنلاو ليللا «ناديدجلا» :ةغللا -

 ْ . .ءالجن نيعلاو لجنأ لجرلاو .نيعلا قش ةعس وهو لجنلا
 «دق» لوعفم بصن لحم ىف ةلوصوم «ام» لعاف «ناديدجلا» ضام لعف ؟ىوط» : بارعإلا
 ناك ةلمجو .ناك ربخ بصن لحم ىف ةلمج «هرشنأ» اهمساو ناك «تنك» قيقحت فرح
 نونلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «ىنتركنأ» لوصوملا ةلص اهل لحم ال اهربخو انهمساو
 .نيعألا ةفص «لجنلا» هيلإ فاضم «نيعألا» لعاف «تاوذ» لوعفم ءايلاو ةياقولل
 .اهنيكست سايقلاو ةرورضلل ميجلا كرح هنإف «لجنلا» هلوق :دهاشلا
 .؟ /ا١ا/ عمهلا ىف ىطويسلاو لال /”1/1/ ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .جا ب )١(

 .ةيصانلا فلخت سرفلا نم راذعلا دقعمو - سارلا رخؤم عامج :لاذقلا (7)
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 ىلع فصو ىف ذشو «لعُف ىلع عمجت ال اهنإف ةفصلا نم مسالاب زرتحاو
 هنأ ىلإ مهضعب بهذو تك قونو رانك ةقان وحن لاعفو «عتصو عانص وحن لاعَف

 :©0لاق رمثو رمتو نهرو نهر وحن ذدشو «هريغ نم ىعابرلابو امهيف سايق

 رمثو دوسأ لييايع اهيف
 ءاهنم ىراعلا نم ةدملايو .ةرورصض رومن نم هرصق نوكي نأ زوجي ليقو

 ول هنأ كلذ ببسو «لعُف ىلع عمجي ال هنإف ءءاقس وحن اهلتعملا نم ماللا ةحصبو

 ءاي واولا بلق ذئتيح هسايقو ءوقس ىلإ ريصيف اواو ءايلا بلق ىلإ ىدأل هيلع عمج

 ىذ ىف فيعضتلا مدعيو «برعلا هتبكنت ءانب وهو «ىقس ىلإ ريصيف ةرسك ةمضلاو

 ذوذش ىلإ معألا ىف هلوقب راشأو «ةلعفأ هسايق نإف ءمامزو تاتب وحن نع فلألا

 نأ فلألا ىذب كلذ صيصخت نم مهفو «ججحو ٍجاّجَحو ننعو نانع مهلوق
 وحن لعف ىلع عمجي «لولذ وحن واولا ىذو «ريرس وحن ءايلا ىذ نم .فعاضملا

 .لّلُذو لولذو ررسو ريرس

 :تاهيبنت

 ' .لعف هيف درطي امهالكت 6 صولفو ل ناثأ وحب اًكنؤم وأ « لثم

 فوفحم عضوم ىف تتبن ةاتف فصي ميت نم ىعبرلا ةيعم نب ميكحل هيوبيس هدشنأ : هلئاق )١(

 .- زجرلا نم وهو - رجشلاو لابجلاب
 . رظحلا فتلم ناطيغلا بشأ ىف رمسو لابج داوطأب تفح :هلبقو

 ديدنشلا انه دارملاو «ىلاعلا لبجلا هلصأو دوط عمج «داوطأب» تطيحأ «تفح» :ةغللا

 :؟ناطيغلا» طلتخمو فتلم «بشأ» ةريظحلاك رجش هلوح ىذلا عضوملا «رظحلا» عافترالا

 لابشأ دارملاو لايعلا دحاو  ليع عمج «لييايع» ةعساولا ةنئمطملا ضرألا ىهو طوغ عمج

 . عابسلا

 ًادتبم «لييايع» ناطيغلا ىلإ دئاع ريمضلاو مدقم ربخ رورجمو راج «اهيف» :بارعإلا

 ةفاضإ نم نوكيو ءةفاضإلا ىلع رجلاب ىورو .اهل نايب وأ لييايع نم لدب «دوسأ» رخخؤم

 .فوصوملا ىلإ ةفصلا

 .رومت :سايقلاو رم ىلع رمغ عمج «رمن» هلوق :دهاشلا
 0/١8. شيعي نباو .5 ١١7/ ةيفلألا حرش ىف ماشه نبا هركذ :هعضاوم

 .ةباشلا ةقانلا - فاقلا حتفب :صولقلا (؟)
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 .همومضمو «هروسكمو «لوألا حوتفم : ماسقأ ةثالث فلأ هتدم ام : ىناثلا

 رهاظف ثلاثلا امأو ءامهليثمت مدقتو «درطم امهيف لعق ىناثلاو لوألا امأ
 دقو دارقب لثم هنإف «ةيفاكلا حرش ىف كلذب حرصو «هيف لف دارطا انه هقالطإ

 لاعُش ىف ردان المش نأ ليهستلا ىف  ركذو ؛ جراشلا هعبتو هدرطملا ىف عركو حرك

 .هيوخأ ىف كلذ طرش امك افعاضم نوكي الأ طرتشيف هدارطاب انلق اذإو

 وحن اواو تناك نإ عمجلا اذه نيع نيكست ةرورضلا ريغ ىف بجي : ثلاثلا

 :©0هلوق ةرورضلا ىف اهمض نمو ءروسو راوس

 لحسإلا كوس اهئسحي 2 تاّنللا ْمَحَأ ايانثلا أ

 ىأ «ةناعلاو ناوعلا نيب اقرف كلذ اولعف «لسرك نوع اولاق امبرو :ءارفلا لاق

 نيكست زوجيو «رعشلا ىف الإ واولا هذه مض نوزيجيال نويرصبلاو ءامهعمج نيب
 1 ءافلا ترسك ءاي تناك نإو ءرمحو لذق ىف رمحو لذق وحن اواو نكت مل نإ هنيع

 ام ؛هتيكست زجي مل افعاضم ناك نإف ('”ليسو ليس لايس ىف لوقتف نيكستلا دنع
 .ببذ لصالاو ' بذو بابُذ مهلوق ردنو «ماغدإ نم هيلإ ىدؤي

 مسالا ىف اقلطم :ليقو ءمضلا الإ ددج بايث ىف حصي الف ءطقف مسالا

 )١( براقتملا نم وهو  هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق -
 ؛محأ» تايعابرلا اهيلي ىتلا ةعبرألا نانسالا ىهو ةينث عمج ؛ايانثلا» ضيبأ «رغأ» :ةغللا

 اهيف ةبكرملا ةمحللا ىهو «ةئل عمج «تانللا» ةتمكلاو ةمهدلا نيب نول وهو ةمحلا نم

 هنم ذختي رجش - ةزمهلا رسكب «لحسإلا» كاوس عمج «كوس» اهلمجي «اهنسحي» نانسألا |

 كيواسملا .

 هيلإ فاضم ؛ايانثلا» رغأ وه :ىأ فوذحم ادتبمل ربخ هنأ ىلع عوفرم «رغا» :بارعإلا

 «كوس» هلوعقم ءاهلاو عراضم لعف «اهنسحي» هيلإ فاضم «تاثللا» ربخ دعب ربخ «محأ»
 .هيلإ فاضم «لحسإلا١ لعاف

 .اهئيكست سايقلاو واولا هيف مض ثيح «كوس» هلوق :دهاشلا

 ىنومشألا هركذ :هعضاوم 7/559.

 كوش هل رجشلا نم برض :لايسلا (1)

 امك 1



 ءغئاصلا نبا هراتخاو «ةغللا ةمئأ نم هريغو ةبيستق نبا بهذ لوألا ىلإو .ءةفصلاو

 .نيبولشلاو حتفلا وبأ بهذ ىناثلا ىلإو

 امهدحأ :نيعون ىف درطي الّعف نأ ليهستلاو ةيفاكلا ىف ركذ :سماخلا
 مل لوعفم ىنعمب ناك نإف ءربصو روبص وحن لعاف ىنعمب لوعف رخآلاو .مدقتملا

 سيلو « سيقم ريغ .هنأ مهوأف ءانه هركذي ملو .بوكر وحن لعف ىلع عمجي

 . كلذك

 للف ةلةم مل ءمملم ... ىربك وحنو

 :نيعون ىف درطيو «لعُف ةرثكلا عمج ةلثمأ نم
 مل ©2)ةكحض وحن :ةفص تناك نإف ءفرْغو ةفرغ وحن امسا - ةلعف :لوألا

 . لَعُف ىلع عمجي
 لعفالا ىثنأ نكت مل نإف ءربكلاو ىرّبُكلا وحن لعفألا ىثنأ - ىَلَعَملا :ىناثلا

 :تاهيبنت

 .وحنلو ىأ «هلعاف ىلع فوطعم رجلاب  (وحنو) هلوق :لوألا

 امك اهريغ نم ازارتحا «لعفألا ىثنأ هدارم نأ ىربكب هليثمت نم مهف : ىناثلا

 لاق ولف مدقت امك طرش وهو «ةلعُف نم ةيمسالا طارتشاب انه لخآ : ثلاثلا
 .داجأل (فرع امسا ةلعفل لعف)

 امسا ةلعف ىنعأ «نيمعونلا نيذه ىلع ةيفاكلا ىفو انه رصتقا :عبارلا
 «كلذ ىوس اميف ذشو :امهركذ دعب ةيفاكلا حرش ىف لاقو «لعفألا ىثنأ ىّلعُفلاو

 نإف «عمجو ةعمج وحن امسا  ةّلعف وهو اثلاث اعون ليهستلا ىف دازو ءالَعف ىنعي

 كحضي نم وهف حتفف مضب امأو ءاريثك هنم كحضي نم وهو  نوكسف مضب :ة 271

 ش . اريثك

 © 1 ىركذ#



 درطي عبار مدقتو .لَعُف ىلع عمجي مل - ةعيرسلا ىهو - ةلّثش ةأرما وحن ةفص ناك
 .بلكو ميمت ضعب دنع ُلَعُف هيف

 «ىعجر وحن اردصسم ىلعُف :لوالا ؛رخآ عاونأ ةثالث ىف فلتخا :سماخلا
 ىف ءارفلا هساقف ءةزوج وحن ةنكاس واو هيناث اميف ف - ءافلا حتسفب - ةلعف : ىناثلاو

 هريغو .بوُثو ىؤر : ةبونو ايؤر ىف اولاق امك روجو عجر : :لوقتف نيعونلا نيذه
 وحن ءات ريغب اثنؤم لعف :ثلاثلاو .هيلع ساقي الو ظفحي ام بونو ىّؤَر لعجب
 | . عامسلا ىلع ءاج نإ هرصقي هريغو «دربملا دنع اسايق لَعُف ىلع عمجي اذهف «لمج

 .دربملا ةقفاوم: ىضتقي - لَمُف ىف ةمرب لثم لمجو :ةيفاكلا ىف هلوقو

 | :ليهستلا ىف لاق «ةلعف ىف درطم وهو «لعف ةرشكلا عمج ةلثمأ نم

 ىف ةزجعو ةربكو ةرغص مهلوقك ةفصلا نم مسالاب زرتحاو «قرفو ةقرف وحن ءامات
 ءعومجملاو ىنثمللو درفملل اذكه نوكت اهنأ ركذو ءصصخملا ىف تركذ ظافلأ
 .هؤاف تفذح نكل «قرو هلصأ نإف ةّقر وحن نم ماتلايو

 .نيطرشلاب انه لخأ دقف-:تلق نإف

 ولو «ةلعف ىف هب لخأ امك ةلعف ىف هب لخأ هنإف ةيمسالا طارتشا امأ :تلق
 .حضوأل لعف ىلع هضعب ءاجو ءامسا ةلعفل :لاق

 نزو ىلع قبي مل فذحلا دعب ةقر وحن نأب هنع باجأ دقف :ىناثلا امأو

 . هلصأ رابتعاب كلذ امنإو «ةلعف

 دتعي مل امنإ هلعلف ٌةفص ئجي مل ةلعف نأ نييوحنلا ضعب منعر دق :تلق نإف ٠

 .مدقت امك اذه ىلع ءانب ةيمسالاب

 هلعف دورو تبث دقف اضيأو كلذ دري ليهستلا ىف ةيمسالاب هدييقت :تلق
 .©7(حيحصب هيفن سيلف) ةفص

 ؟هؤاف تفذح اذإ  ءافلا مضب  ةلعف مكح ام :تلق نإف

 .سيلف طاقسإب أ ىفو ا )0(
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 سايقلاو  ءافلا رسكي  ةلعف ىف الإ مامتلا ليهستلا ىف طرتشي مل :تلق

 ادج ليلق هنال  ءافلا مضب  ةلعف ىف كلذ ركذي مل امنإ هلعلف ءامهيواست ىضتقي

 .ةلص هلصو ىف :اولاق

 : هيبنث

 وحن «نيعلا ىئاي ةلعقو «رّكذو ىركذ وحن امسا ىلعف ىف العف ءارفلا ساق

 .دنه وحن ىف ءارفلا هساقو «ةبوتو ايؤر وحن ىف الَعُف ساق امك «عيضو ةعيض

 هذه هيلع سقي مل درو نإ هنأ روهمجلا بهذمو «لمج وحن الَعُف ساق امك
 . لعف ىف ةرسك لثم دنهو :ةيفاكلا ىف هلوقو  عاونألا

 ىنعي (لَمُم ىَلَع هعمج هِي دقو) لمج وحن ىف امك دربما ةقفاوم ىضتقي
 «ىحلو ةيحلو «ىلحو ةيلح مهلوقك لعف ىلع عمجت دق  ءافلا رسكب - ةلعف نأ

 . سايقلا ىلع - رسكلاب - ىحلو ىلح مهضعب لاقو ءذاش وهو

 : هيبنت
 مو مس رع م ع 8-5 8-0 م اع

 ةوقو ةروص ىف ٍلَعُف نع لَعف بان ةيحلو ةيلح ىف لّعف نع لَعُف بان امك
 اذوذش امهلوأ رسكب «ىوقو روص اولاق

 هّلَعَف دارطا وذ مار وحن ىف

 ركذمل افصو لعاف ىف درطم وهو  ءافلا مضب  ةلعف ةرثكلا عمج ةلثمأ نم

 ىف هلوقب راشأ طورشلا هذه ىلإو ءةاضقو صضاقو ةامرو مار وحن ماللا لتعم لقاع

 -««داو وحن نم ةفصلابو «لعاف ريغ ىلع فصو نم لعافب زرتحاف « مارب ليثمتلا

 «براض وحن نم لتعملابو *2'"راض دسأ وحن نم لقاعلابو «ةيمار وحن نم ركذملابو

 ىمك وحن لعاف ريغ ىلع ةفص ىف ذشو «ةلَعُف ىلع كلذ نم ءىش عمجي الف
 «لقاع ريغ هنأل ءرخآ هجو نم ذوذش هيفو ةازبو زاب وحن امسا لعاف ىفو «ةامكو

 وهو  ةلمهملا لادلاب  ةردهو رداه :اولاق ماللا حيحص لعاف ىلع فصو ىفو

 .هب دتعي ال ىذلا لجرلا

 م قيلحأ



 : هين

 وهو «ةلعف هنأ ىلإ روهمجلا بهذف ءهوحنو ةامر نزو ىف نويوحنلا فلتخا

 وحن لعف هنزو نأ ىلإ ءارفلا بهذو ءةرده ىنعأ ءرذن ام الإ لتعملا هب درفنا امم

 ضوع هيف ءاهلاو زاغ عمج ىَّرُع مهلوقك كلذ ضعب ءىجم ليلدب دهشو دهاش
 ؛ةلمح وحن - حتفلاب  ةلعف هنزو نأ ىلإ مهضعب بهذو «فيعضتلا باهذ نم

 . لتعملاو حيحصلا نيب اقرف هؤاف تمضو

 , ةلَمكو لماك وحن عاشو

 ركذمل افصو لعاف ىف درطم وهو - ءافلا حتفب  ةلعف ة ةرثكلا عمج ةلثمأ نمو

 . طورشلا ىلإ اضيأ لثملاب راشأو «ةرربو رابو ةلمكو لماك وحن ماللا حيحص لقاع
 «ماللا لتعم وأ لقاع ريغ وأ اثنؤم وأ امسا لعاف نمو لعاف ريغ نم زرتحاو

 «ةداسو ديس وحن لعاف ريغ ىف ْذشو «دارطاب ةلعف ىلع كلذ نم ءىش عمجي الو

 .نابرغلا ىهو  ةقعْنو قعان وحن لقاعلا ريغ ىف لقو

 .دارطالا هنم مزليال عايشلا نأل صنأ ناكل «ةلمكو لماك وحن كاذك لاق ول

 مق هب تْيَمو كلاهو نمزو ليتقك فصول ىَلْعَف

 لوعفم ىنعمب ليف ىلع فصو ىف درطم وهو «ىلعَف ةرثكلا عمج ةلثمأ نم
 حيرجو ىلتقو ليثق وحن تتش ؛: وأ ةيفاكلا حرش ىف لاق ءعجوت وأ كله ىلع لاد

 «ىنمزو نمزك لعق نم ىنعملا ىف هبشأ ام هيلع لمحيو «ىرسأو ريسأو ىحرجو

 ليعف ليهستلاو ةيفاكلا ىف دازو ءىتومو تيمك لعَيَقو «ءىكلهو كلاهك لغافو

 ناركسك نالعقو «ىقمحو قمحاك لَعْفأو ءىضرمو ضيرسمك لعاف ىنعمب

 217 ئّراكسب مه امو ئركس سائلا ىرتو » ىئاسكلاو ةزمح أرق هبو :لاق «ىركسو
 . ىنعملا كلذ هيف سيل هنإف ىسيكو سيك مهلوقك «ظوفحم كلذ ىوس امو :لاق

 لَلَق عفو ٍلْمَف ىف عضولاو ةلعف امال حّص اًمّسا ٍلعفل

 .جحلا ةروس نم 7 ةيآلا نم )١(
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 جرد وحن لْمُق ىلع ماللا حيحص مسال وهو «ةلعف ةرثكلا عمج ةلثمأ نم
 درغ وحن لوألاف ءاليلق لعفو لعف ىلعو «ةببدو بدو «ةزوكو روكو ("'ةجردو

 «بضلا وهو ةلسحو لسحو ةدرقو درق ىناشلاو «ةجوزو جودو 0 ةدرغو

 .ةرداهو رداه وحن امهريغ ىف ظفحي امك نيذه ىف ظوفحم

 ىبظو ىدم ىوحن لتعملا نم ماللا حيحصلابو «ةفصلا نم مسالاب زرتحاو

 هنأل (17ةَحّلع جلع ىف ردنو ءةلعف ىلع كلذ نم ءىش عمجي ال هنإف 7 ىحنو

 . ةعص

 ةلذاعو لذاع وحن نّيفصو هلعافو لعافل عفو

 لعاف ىلع ماللا حيحص فصو ىف درطم وهو «لعُت ةرثكلا عمج ةلثمأ نم
 وحن نيمسالا نم نيفصولاب زرتحاو «لذعو ةلذاعو «لّذعو لذاع وحن ةلعافو

 . لعف ىلع ناعمجي الو «تيبلا ةزئاجو «نيعلا بجاح
 اردت امال لعل ىف َناَذو اًرُكذ اميف لاعفلا هلثمو

 ىف درطي :ىأ «ةصاخ ركذملا ىف لف لثم وهو لاَعُق ة ةرثكلا عمج ةلثمأ نم

 :2*)هلوقك ثنؤملا ىف ردنو .لاذعو لذاع وحن لعاف ىلع ماللا حيحص فصو

 .لزاغملا ءاعو وهو  ءارلا نوكسو لادلا مضب - جرد ()

 .ةأمكلا نم عون وهو - ءارلا نوكسو نيغلا حتفب هب - درغ (1)

 .نمسلا ءاعو وهو  ءاحلا نوكسو نونلا رسكب :ىحن ()

 . ظيلغلا ديدشلا اضيأ وهو ءمجعلا رافك نم لجرلا :نوكسف رسكب :جلع (5)

 - طيسبلا نم وهو - ىماطقلاب فورعملا - مييش نب ريمع وه : هلئاق (6)

 .ضارعإلا وهو دصلا نم «دادص» ةهجتم ةلئام نيعلا دارملاو  رصب عمج نهراصبأ :ةغللا

 ملو ىنع نضرعي مل نهنأ لاحلاو «نابشلا ىلإ ةهجتم ىناوغلا ءالؤه نويع نإ :ىنعملا

 . ىننيسني

 قلعتم رورجمو راج «نابشلا. ىلإ ءهيلإ فاضم ةوسنلا ريمضو ادتبم نهراصبأ :بارعإلا
 ريمض هلعافو عراضم لعف «نهارأ» قيقحت فرح «دقو» ادتبملا ربخ «ةلئام» ةلئام هلوقب

 ماسو دادص هلوقب قلعتم رورجمو راج «ىنع» .لوأ لوعفم زرابلا ريمضلاو هيف رتتسم
 عسوتيف رورجمو راج لومعملا نأ :امهلوأ :نيرمأل فاضملا ىلع هيلإ فاضملا لومعم ميدقت

 ناث لوعفم «ريغ» ةفاضإ مالكلا ىف سيل هنأكف ىفنلا فرح هبشي فاضملا نأ :ىناثلاو هيف
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 دادص ريغ ىنع نهارأ دقو ةلئام ناّبسشلا ىلإ نهراصيأ

 ريمضلا لعجو ءداص عمج تيبلا ىف دادص نأ ىلع مهضعب هلوأتو

 .داح رصب لاقي امك ءداص رصب لاقي هنأل ؛راصبألل

 :هيينت

 امهيأب تعمج حيحصنلا طورش ضعب دقف نإف ءاحيحصت عمج عمسي مل نإف

 لعف ىلإ ةراشإلا (ناذو) هلوقو .فنصملا مالك نم موهفملا فالح انهو «تتش

 نأ ملعف «ىّرغو راغ وحن ماللا لتعملا لعاف عمج ىف اردن امهنأ :ىنعي «لاعفو

 .ماللا ةحص امهدارطا طرش

 امهنم ايلا هنيع اميف لقو 2 امهل لاعف ُةلعَفو لعق يم سي ىلا سه كج مضي هي مع 0
 نيفصو وأ نيمسا ةلعفو لعف ىف درطم وهو - لاعف ة ةرثكلا عمج ةلثمأ نم'

 طرشب ,210لادخو ةلدخو اصقو ة ةعصقو .باعصو تعصو باعكو بعك وحن

 .(امهنم ايلا هنيع اميف لقو) هلوق نم كلذ مهف ءءاي امهنيع نوكت الآ

 .فايضو فيض ليلقلا نمو

 :هيستك

 وهو - رعي عمج راعي مهلوق ردنو «ءاي امهؤاف نوكي الأ وهو رخآآ طرش ىقب

 .باتكلا اذه ريغ ىف اذه ركذ دقو - ىدجلا
 0 ع يف ل ربا يس مسيو عد

 لالتعا همال ىف نكي ملام لاعف هل اًضيأ العفو

 :اطورش ةئالع لابجو ليج وحش لعق ىف درطب اضيإ لاعذ نأ ىنع

 .ردان كلذو نهارأو نهراصبأ يف ثينأتلا ليلدب ةداص عمج هنإلف ؟دادص# » هلوق :دهاشلا-

 ليقع نباو . 5/٠١١9 ماشه نباو ء" 84 ىنومشألا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

01105 

 .نيعارفلاو نيقاسلا ةثلتمم :ىأ :ةلدخن )١(
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 '.ىتف وحن نم ؟زارتحا «ةلتعم همال نوكت الأ :لوألا

 .للط وحن نم ازارتحا افعضم نوكي الأ : ىناثلاو

 (اقَعْْضَم كي وأ) هلوقب ىناثلا ىلع صنو ر,ءةفص ال امسا نوكي نأ :ثلاثلاو

 ىلع عمجي ةلعقف نأ :ىنعي (اتلا وذ .ٍلَمَق لثمو) ليهستا ىف هركذ دقف ثلاثلا امأو

 . ملعأ هللاو . لعف ىف طرتش *ا ام هيف طرتشي هد «باقرو ةبقر وح لعق اركب كحل

 .حامرو حمرو

 : هين

 مالا لاي الو توك نيعلا ىواو نركي الا امهيناث ىف طرخشيو 2 فولجو

 . 7”2ىذمك

 ْدَرَطا اضيأ هاَنْنَأ ىف َكاَذك درو لعاف فصَو ليعف ىفو

 ةفيرظو فيرظ وحن ةئثنؤم ةليعفو لعاف ىنعمب ليعف ىف اضيأ لاعف درطي
 ةحيرجو حيرج وحن هثنؤمو لوعفم ىنعمب ليعف نم زرتحاو .فارظ ىلع ناعمجي
 . حارج امهيف لاقي الف

 > :تاهيبنت
 هركذ «ماللا ىحيحص انوكي نأ هاثنأو لعاف ىنعمب ليعف ىف طرتشي :لوألا

 . ليهستلا ىف

 لب ءاطخ وهو ثنؤملا ةليعف عمجب صتخي الاعف نأ "7ىدبعلا معز :ىناثلا
 . ثنؤملاو ركذملا هيف طرتشي

 )١( ةقلخخ ىف ىفاحلا لجرلا هنمو «مئاوق الو سأر الب ةخولسملا ةاشلا وهو :فلج .

 .ءادمأ هعمج سايقو دملا ريغ وهو ىماشلا زيفقلا وه :ىدملا (؟)

 :توقاي لاق نيروهشملا ةاحنلا ةمثأ دحأ .بلاط وبأ ىدبعلا دمحأ نب ركب نب دمحأ وه (”)

 باتك حرش .حاضيإلا حرش هلو «ىسرافلاو ىنامرلاو ىفاريسلا ىلع أرق ايوغل ايوحن ناك

 .ةثامعبرأو تس ةنس ناضمر رهش نم رشاعلا سيمخلا موي تامو  ىمرجلا
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 :نازوأ ةينامث ىف درطم الاعف نأ مدقت امب حضتا دق :ثلاثلا

 طورشلاب - ةليعقو «ليعقو «لعفو « لعفو ةّلَعَفو ءلعَّفو «ةلعفو «لعَف ش

 .ةروكذملا

 ... هين وأ َنالْمَق ىلع فصو ىف عاشو

 مادنو نامدنو «باضغو نابضغ وحن نالْمَق ىلع فصو ىف لاعف رثك : ىأ

 امهو «مادنو ةنامدن وحن ةنالُعَف ىلع وأ ءاضيأ باضغو ىبضغ وحن ىلْعَف ىلع وأ

 مضب - (انالعف ىلع وأ) هلوقو «ةنالعفو ىلعف ىلع نوكي هثنؤم نأل «نالعف ايثنأ

 صامخو ةناصمخ وحن ءاثنأ ةنالعف كلذكو ,2"'صامصخو ناصمخ وحن ءافلا

 .(انالعف ىلع وأ) هلوقب راشأ اهيلإو ءاضيأ
 اهيف رثك ةتالعفو نالعفو «ةنالعَقو ءىلعَفو ءَنالْعَف :نازوأ ةسمخ هذهف

 ش .لاعف

 ؟اهيف درطي لهف :تلق نإف

 «دارطا نود عاشو :لاقف اهيف دارطالا مدعب ةيضاكلا حرش ىف حرص :تلق

 ” :هلوقو يو دارطا ليهستلا رهاظو

 ىفت ةةليوَطَو ٍلْيوَط وحن ىف همزلاو 5 ةنآلعف هلثمو
 ةليعفو لعاف ىنعمب ليعف نم ةحيخدص همالو واو هنيع اميف الاعف مزتلا : ىأ

 ىلإ الإ امهيف هرواجت ملو «لاوط امهيف لوقنف «ةليوطو ليوط وحن هاشثأ
 00 | . "”يحصتلا

 ... ابلاغ صخي بك وحن لعق لوعفبو

 . رمق دوي ديك وحن لصق ىلع مسا ىف درطم وهو - لوم ةرثكلا ةلثمأ نم
 ىلإو ءابلاغ ةرثكلا عومج نم هريغ ىلإ لعف عمج ىف الوعُف اورواجي ملو «رومثو
 .(ابلاغ صخي) :هلوقب راشأ اذه

 ءرمثو رم وحن ءاردان لوعُف'ريغ ىلع عمجي دق هنأ ىلإ (ابلاغ) هلوقب راشأو
 :اشحلا صيمخو' ناصمخ لجرو ءالخ ةشلثم نطبلا صمخو «.ةعوجلا :ةصمخلا )١(

 .صامخ عمجلاو ةناصمخ ىهو «نطبلا رماض

 . تاليوطو نيليوط وحن (؟)
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 نورواجي نوداكي الو :حراشلا لاقو «لوعفب ءانغتسا لاعف ىلع لعف عمجي ملو

 دع ءىش هنم ءاج نإف «؛لاعف ىلع هعمج ىلإ لوعف ىلع لعف عمج ةرثكلا ىف
 ريغ ىلإ هنوزواجي دق مهنأ ىضتقي لاعف ىلإ هلوقب هصيصخت نال ءرظن هيف ءاردان

 «هريغ ىلإ الو لاعف ىلإ ال ابلاغ «هوزواجي مل مهنأ ىضتقي مظانلا مالكو «لاعف

 رام عمس دقو .هنم ءىش ىلع فقي مل هنأ ىضتقي .(ءىشب هنم ءاج نإو) هلوقو

 . ليهستلا ىف هيلإ راشأو رمن ىف

 .. اهلا قلطم اًمسأ ٍلْمَق ىف ْدِرطيكاَذَك ...
 بوعكو بعك وحن  ءافلا حتفب ' لْمَق ىف درطي اضيأ الوُعُم نأ ىنعي

 نإف ءامسا نوكي نأ طرشب - دونجو دنج وحن اهمضو لومحو لمح وحن اهرسكو
 فيضك ذش ام الإ «لوعُف ىلع عمجي مل «ولُحو فلجو بْعَّص وحن افاصوأ تناك
 .فويضو

 ش :تاهيبنت

 ذشو ضوحك اواو هنيع نوكت الأب طورشم لف ىف لوعُف دارطا : :لوألا

 نوكي الأو «توحك اضيأ اواو هنيع نوكت الأب لعُف ىف طورشمو جوف ىف جووُف

 . 22”صوصخحو صح ذشو فخ وحن افعاضم

 ةثالثلا نازوألا هذه ىف ناسيقم الوعفو الاعف نأب فنصملا حرص :ىناثلا

 ٠ ش | .اهطورشب

 ىف وهو لوعفو لاعف ىلع ةرثكلا ىف عمجي لعف :نييوحنلا ضعب لاقو
 :برضأ ةثالث ىلع كلذ

 وحن لاعف هب درفني برضو «بوعكو باعكو بعك وحن هيف ناعمتجي برض

 .سالف نود سولفو سلف وهو لوعف هب درفتي برضو «بولك نود بالكو بلك

 هتعمج امهيأ ىلعف نيعلا حيحصلا لعف عمج ىف ارثك لاعفو لوعف :هريغ لاقو

 ىلع عمج نإف عومجلا ةينبأ ةيقب ىف رظن دحاو امهنم ظفحي مل نإف «عبتا برعلا

 لاق ءرييختلا ىلع امهنم ىأ ىلع عمج دجوي مل نإف «عبتا رثكأ وأ اهنم دحاو
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 بلغي ام اهنم نكل «ىعامس عومجلا رثكأ نأ ملعت نأ ىغبنيو :نيرحخأتملا ضعب
 .هعمج عمسي مل ام هيلع لمحيل بلاغلا ركذيف

 ةلاحف وحن الوعفو الاعف ىنعي «ءاتلا امهقحلت دقو ليهستلا ىف لاق :ثلاثلا
 ةلاعف عمجلا مسا ةلثمأ نم نأ اضيأ ليهستلا ىف ركذو .درطيال ليلق وهو «ةلوحفو

 عمج ةلامج نوكيف ءاتلا هقحلت الاعف نأ الوأ ركذ دقو :ليق «ةلامجو لمج وحن
 دوسسأو دّسأ وحن لوعف ىلع مالكلا ةمتت نم (هَل لعَقو) هلوقو عمج مسا ال ريسكت

 .نوجشو نجشو

 ؟لوعف ىلع هعمج درطي لهف :تلق نإف

 نوكي نأ :نيطرشب نكل ءلوعُف هيف ساقي ام عم ليهستلا ىف هركذ :تلق
 لاقو .عامسلا ىلع روصقمف للط ىف لولُط وحن امأ ءافعاضم.نوكي:الأو ءامسا

 ىفو «عامسلا ىلع هيف رصتقي هنأب اهحرش ىف حرصو - لقي لعف ىفو :ةيفاكلا ىف
 هبو «عامسلا ىلع هيف رصتقي :ليقو .لوعف هيف درطي اميف هركذ دعب فاشترالا
 . حراشلا مزج

 ؟(هل لعفو) هلوق نم موهفملا امف :تلق نإف

 ءدرطملا بيقع هركذ هنإف «ليهستلا رهاظل اقافو ءسيقم هنأ هرهاظ :تلق

 دقو ءدرطملا الإ ابلاغ مظنلا اذه ىف ركذي مل هنإف اضيأو «هدارطا مدعب حرصي ملو

 كلذ ركذل ضرعتي ملو «ىلصو لاصو دوهشو دهاش وحن لعف ريغ ىف لوعف ذش
 لاق كلذلو لعف ىف لوعف ظفحيو : حراشلا لاقو ءدرطملا ركذ هدارم نأ رهظف

 ؛رظن هيفو .ىهتنا هيف ظوفحم هنأ ملعف «دارطاب هديقي ملو «لوعف هل اضيأ لعفو

 هل اضيأ لعفو :هلوقك درطم وه اميف مظانلا اهلمعتسا امنإ ةرابعلا هذه لثم نال
 ْ . لاعف

 ؟اذه ىلع (هل لعفو) هلوق بارعإ امف :تلق نإف

 أدتبم ربخ هلو ءأدتبم لعف نوكي نأ امهدحأ :نيهجو لمتحي :تلق
 اذهو لوألا ربخ ةلمجلاو «لعف ىلع دئاع ريمضلاو «لوعف هل :هريدقت فوذحم
 لوعُفل ريمضلاو «هربخ هلو ءادتبم لعف نوكي نأ :ىناثلاو .حراشلا ريدقت رهاظ
 .لوعف ىلع عمجت ىتلا تادرفملا نم هنأ ىنعي .لوعفل لعق :ىأ
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 «لعفل ريمضلاو .هدعب امب قلعتي مالك ءاذتبا هل هلوق نوكيف «هيف لوعف دارطا ىف

 .نالعف ىلع عمج العف نأ هنم ذخؤيف «نالعف لاعفللو لعفل :ىأ

 درطم وهو «ناجيتو جاتو «ناوخإو خأو «نايتفو ىتفو  ىرابحلا ركذ وهو نابرخو

 حيحصلا هيلع عمجي دقو :لاق ةيفاكلا حرش ىف كلذب حرص ؛نيعلا ىواو ىف
 ءهل :هلوق لعج ولف «نيعلا حيحصلا ىف درطيال هنأ هرهاظف .برخ وحن نيعلا

 :هلوقو .هريغو نيعلا ىواولا ىف نالعف ىلع لعف عمج دارطا ىضتقال مالك ءادتبا

 ىواولا نم عاق وحنب صوصخم هدارطا نأ ىلع لدي ,توحو عاق ىف (عاشو) دعب

 . نيعلا

 ىفانيالو ءاقلطم لعف ىف درطم انالعف نأ دارأ نوكي نأ لمتحي :تلق نإف '

 هنم رثكأ هوحنو عاق ىف نوكي نأ لامتحال ءهوحنو عاق ىف هعايش نم ركذ ام كلذ

 و :ليهستلا ىف هلوق اذه ةحص ىلع لديو «نيسعونلا ىف هدارطا عم هريغ ىف

 .اًملطم لعف ىف :لاقو «العف الإ نيعلا ىواوب

 . ملعأ هللاو ,ظفللا رهاظ هذدعبي لامتحا اذه :تلق

 . .لصتح نالْعف لاعفللو :هلوقو

 مسا ىف درطم وهو  ءافلا رسكب نالعف ة ةرثكلا عمج ةلثمأ نم نأ ىنعي

 هدارطا ىلع هيبنتلا بابلا لوأ مدقتو نامْلغَو مالغو نابرغو بارغ وحن لاعف ىلع

 .نادرصو درص وحن لَعُف ىف

 هبا كيم مع مسا همس يبد ماش
 امهريغ ىف لقو امهاهاض ام عم عاقو توح ىف عاشو

 ناتيحو توح وحن لوألاف لعفو لعُف نم واو هنيع اميف رثك نالعف نأ ىنعي

 ش .ناجيتو جاتو .ناعيقو عاق وحن ىناثلاو ١2)نانينو نونو

 .توحلا وه :نونلا )١(

 3 نخفي



 راشأ مث «نينرولا نم ٠م وأو هنيع اميف هدارطاب ةيفاكلا حرش ىف حرصو :تلق

 برخ مهلوقك اليلق ركذام ريغ ىف نالعف درو دق هنأ ىلإ .امهريغ ىف لقو : هلوقب

 - راوصلاو - ناريصو راوصو نالزغو لازغو ناوخإو خأو ناجيتو جاتو «نابرخو

 «نافرحخو فورحخخو ماعنلا ركذ ميلظلاو - ناملظو ميلّظو شحولا رقب عيطق

 .(7ناونقو ونقو « ناطيحو طئاحو

 .اهيلع ساقيالو ظفحت ظنفمت ءامسأ اهلاثمأو هذهف :لثملا هله ركذ دعب حراشلا لاق

 رهاظ وهو هيلع ساقيال برخ وحن ىف نالعف نأب حيرصت هسفو :تلق

 .ملعأ هللاو . ليهستلا ىف ف هركذام مدقتو «هركذ قبس امك ةيفاكلا حرش ىف همالك

 لمس ٌنالغف نيعلا لعم ريغ لعقو الي ًاليعفو اًمسا ًالعفو

 وحن لعسف ىلع مسا ىف سيقم وهو  ءافلا مضب - نالعف ةرشكلا ةلثمأ نم

 نابضقو بيضق وحن لعق وأ .نافقسو فقسو نارهّظو رهظو نانطيو نط

 .نالمجو لّمَجو ناركذو رّكذ وحن  نيعلا حيحص - لعَف وأ «نافغرو فيغرو

 :تاهيبنت
 ةدماجلا ءامسألا نم ناك اميف درطي نالعف نإ :ةيفاكلا حرش ىف لاق :لوألا

 .دبع عمج نادبعب اهارجم ةيراجلا لّثمو «لعف ىلع اهارجم ةيراجلاو

 نأ ليهستلا ىف ركذو .©”ناعذجو عَذَج لعَف ةلثمأ ىف يل ركذ : ىناثلا

 :ليهستتلا ىف لاقو ؛ركذ ام ريغ ىف ذاش انالعُت نأ همالك رهاظ :ثلاثلا

 .العف دازف - لعف وأ لْعَف وأ نيعلا حيحص لَعَف وأ ليعَف ىلع مسال نالعُف اهنمو

 . ليلق لعف ىف انالعُف نإ : ةيفاكلا حرش ىف لاقو «نابؤذو بئذ وحن

 ًالعج دق اًمهاَماَض امل اذك آلَمف ليخبو ميركل

 وف ِ )١( ناينقو ناونقو ءانقأ هعمج «.ةسايكلا  حتفلاو اب  انقلاو  مضلاو اب :وئقلا -

 .ناعذجو عاذج عمجلاو  ءاهب ىهو - زعملا نم ىنثلا : ليقو «ثدحلا باشلا : عذجلا قفقز
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 ىنعمب لقاع ركذمل ةفص ليعف ىف سيقم وهو  ءالعف ةرثكلا عمج ةلثمأ نمو

 .ءالخبو ليخبو ءامركو ميرك وحن «ماللا لتعم الو فاضم ريغ لعاف

 ؟ةدئاف نيلاثملا ركذل له :تلق نإف

 . كلذ ىف مذلاو حدملا فصو ءاوتسا ىلع هيبنتلا :تلق

 :تاهيبنت

 زرتحاو «لعاف ىنعمب نوكي نأب ةيفاكلا حرش ىف روكذملا اليعف ديق :لوألا

 نيفد مهلوقك اردان الإ ءالعف ىلع عمجيال هنإف ءلوعفم ىنعمب ليعف نم كلذب

 لعاف ىنعمب لقاع ركذمل ءالَعُف اهنمو :ليهستلا ىف لاقو «ءانجسو نيجسو ءانفدو

 سيلج وحن العافمو «عمسم ىنعمب عيمس ليعف وحن العفم دازف لعافم وأ لعفم وأ
 ةيفاكلا حرش ىف هلوق لمحي نأ ىغبنيف ءءاسلجو ءاعمس امهيف لاقيف سلاجم ىنعمب

 .هريغو ىثالثلا لمشيل ءاقلطم لعافلا مسا ىنعمب دارملا نأ ىلع لعاف ىنعمب

 ام دارملا نأ امهدحأ :نيهجو ءامهاهاض املاذك :هلوق لمتحي :ىناثلاو

 دارأو «فيرشو فيرظ وحن «ةروكذملا طورشلاب نزولا ىف اليخبو اميرك هباش

 مزج اذهبو «ىنعملا ىف اليخبو اميرك هباش ام دارملا نوكي نأ :رخآلاو

 رعاشو ءاحلصو حلاصو ءالقعو لقاعك حدملا ىلع لد اميف رشثكو :لاق حراشلا

 .اًمهاهاَض امل :هلوقب راشأ اذه ىلإو ءءارعشو
 ىلع ةلالدلا ىف ميركو ليخب وحنل هباشم رعاشو حلاصو لقاع وحن نأ ىنعي

 . ىهتنا .هارجم ىرج اذهلف «ليعف نع بئانلاك وهف «ةزيرغلا وه ىنعم
 :ةيفاكلا ىف هلوق ىنعم وه حراشلا هركذام :تلق

 القاع ىعمج وحن حدم دصق ىف العاف نعمجا اذ ليعفكو

 .امهاهاض املاذك :انه هلوق نم كلذ مهف نأ الإ ..كلذ دارطا همالك رهاظو

 (7١(مذ وأ) حدم ىلع لد فصو لك نأ مهويف «لعافب هصخي مل هنأل «ءحضاو ريغ

 | .كلذك سيلو «ءالعف ىلع عمجي

 .ج «ب )١(
05 
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 وأ دمح ةيجس ىلع لدام روكذملا ليعف ىلع لمح هنأ ليهستلا ىف ركذ هنأل ؛ارظن
 عاجش لاقف لّثمو حدملا ىلع رصتقي ملو الاعف دازف .لعاف وأ لاعف نم مذ

 «عامسلا ىلع روصقم لاعف ىف كلذ نأ ةيفاكلا ىف ركذو ,ءادعبو داعبو ءاعجسشو

 ' .لعاف عم ركذي نأ ىغبتيال اذه ىلعف

 لق كاذ ريغو فًعضمو امال ّلَعْلا ىف ءالعُفأ هنع بانو

 لتعملاو فعاضملا ىف ءالَمُق نع بوني وهو  ءالعفأ ةرشكلا غمج ةلثمأ نم
 «ءالخأو ليلخو ءادشأو ديدش وحن فعاضملاف «هركذ مدقتملا ليعف نم ماللا

 ال نيعونلا نيذه ىف ءالعف نع هب اونغتسا «ءايلوأو ىلوو ءاينغأو ىنغ وحن لتعملاو

 ىخسو ءاوقتو ىقتو «ءاورسو ىِرس مهلوقك لتعملا ىف ردن ام الإ لقثلا نم هيف
 لتعملاو فعضملا ريغ ىف ءالعفأ دورو ىلإ لق كاذ ريغو : هلوقب راشأو .ءاوخسو

 .كلذ وحنو «ءاّنوهأو نيهو ءاقدصأو قيدصو ءابصنأو بيصن وحن اليلق

 - لهاك وحن عم ءالعافو لعافو لعوُفل لعاوق

 0 هلعافو لهاصو ضئاحو

 :ةعبسلا عاونألا هذه ىف درطم وهو - لعاوف ةرثكلا عمج ةلثمأ نم

 .رهاوجو رهوج وحن  لعوف :اهلوأ
 . عباوطو عباط وحن نيعلا حتفب - لعاف : اهيناثو

 (١)عصاوقو ءاعصاق وحن  ءالعاف :اهثلاثو
 متاخو ©)لهاوكو لهاك وحن ملع ريغ وأ املع امسا  لعاف :اهعبارو

 ش ْ .متاوخو

 .لهاوصو لهاص وحن لقاع ريغ ركذم ةفص  "لعاف :اهسداسو

 . لمخدي :ىأ هيف عقي ىذلا وبريلا رحج وه :ءاعصاق 1١(
 .تارقف تس هيفو ىلعألا كثلثلا وهو قنعلا ىلي امم رهظلا ىلعأ مدقم وه :لهاك (؟)

 ٠٠ع١



 ةيصانو مطاوفو ةمطافو براوضو ةبراض وحن اقلطم - ٌةلعاَف :اهعباسو
 .صاونو

 :تاهيبنت

 . عماوصو ةعموص وحن َةَلَعَوَف وهو انماث اعون ةيفاكلا ىف داز :لوألا

 لعاف ريغل لعاوف :لاق «عاونألا هذهل اطباض ليهستلا ىف ركذ :ىناثلا

 زرتحاو «ىسامخب ةقحلم ريغ واو وأ ةدئاز فلآ هيناث امم لقاع ركذم هب فوصوم لا

 «قئارخ هعمج ىف لوقت كنإف 227قنروخ وحن نم  ىسامخب ةقحلم ريغ :هلوقب
 .واولا فذحي

 امك لقاع ريغ ركذمل ةفص لعاف ىف لعاوف دارطا ىلع هيوبيس صن :ثلاثلا

 لقاع ركذل ةفص لعاف عمج ذاشلا اغإو ءذوذشلاب اذه لثم ىلع مكحف نيرخأتملا

 ام عم سرافلا ىف ذشو :هلوقب راشأ اذه ىلإو ءسراوفو سراف وحن لعاوف ىلع

 . هلئام

 تافص ىف اهلكو .ءدهاوشو بئاوغو كلاوهو سكاوت وحن هلئام ىذلاو

 هنإف ركذملاب هانعم صاصتخال «سبللا نمأ سراوف ىف هنسحيو ليق «لقاعلا ركذملا

 سكاونو كلاوهلا ىف كلاه اولاق لثم ىف دروف كلاوه امأو ء«ةسراف ةأرما لاقيال

 .رعشلا ىف ادرو بئاوغو

 :ناهيبنت

 ىلع نوكيف فئاوطل ةفص هنأ ىلع كلذ نم درو ام مهضعب لوأت :لوألا

 وهو :ليق ؛كلاوهلا فئاوطلا ىف كلاوهلا ىف كلاه مهلوق ىف ردقيف «سايقلا
 | .كلاوه لاجر اولوقي مل نإ نكمم

 ىف عئاش زئاج هنأو لصاللا هنأ دربملا ركذو :فاشترالا ىف لاق :ىناثلا

 )١( هقاحلإل هيف واولاو  ربكألا نامعنلا رصق وه :قنروخلا بسفرجل. 

 ب 1 ١-١1



 ىف لاقو .«هريغ لقن امك اقلطمال رعشلا ىف زئاج هنأ ىنعي تلق .رعشلا
 . هيلع لمحلاب مسالا عمج ةفصلا هذه عمجت نأ ىعمصالا زاجأو :فاشترالا

 ةلاَرم وا ءان اذ ههبشو هلاَعَف نعمجا لئاعفبو

 اموتخم هرخآ لبق ةدمب ثذؤم ىعابر لكل وهو لئاعف ةرثكلا عمج ةلثمأ نم
 ةسمخ هيف جردناف (ههبشو) هلوقب راشأ طباضلا اذه ىلإو ءاهنم ادرجم وأ ءاتلاب

 وحن ةلاعفو «بئاحسو ةباحس وحن َةَلاَعَف ءاتلاب ىتلاف «ءات الب ةسمخو ءاتلاب نازوأ

 ةليعقو «لئامحو ةلومح وحن ةلوعقو 2©)بئاوذو ةباؤذ وحن ةلاّعفو «لئاسرو ةلاسر

 . فئاحصو ةفيحص وحن

 . ”لئامشو لامّش وحن لاعقو لئامسشو لامش وحن لاعف ءات الب ىتلاو
 ملع ديعس وحن ليعقو ءزئاجعو روجع وحن لوعّفو «بئاقعو باقع وحن لاعُقو

 مسا تأي ملف ليبقلا اذه نم ليعف عمج لئاعف امأو :ةيفاكلا حرش ىف لاق .ةأرما

 - ديعس عمج دئاعسك ثنؤم ملعل نوكي سايقلا ىضتقمب هنكل «ملعأ اميف سنج
 .ةأرما مسا

 :تاهيبنت

 ةركذم تناك ولف «ةثنؤم نوكت نأ ءاتلا نم ةدرجملا لثملا هذه طرش :لوألا

 ,©0ىئامّسو ءامسو «رئآزجو روزج :مهلوقك ءاردان الإ لئاعف ىلع عمجت مل
 : (4)لاق

 ىهف ةيولم تناك نإف «ةلسرم تناك اذإ رعشلا نم ةريفضلا  رومهم لاذلا مضب :ةباؤذلا )١(
 .طوسلا فرطو «ةمامعلا فرط :اضيأ  ةباؤذلاو «ةصيقع

 .بطقلا ةيحان نم بهت حير  اهحتفبو «نيميلا لباقم  نيشلا رسككب : لامش (6)

 :حابصملا ىف لاقو «ةروزجملا ةقانلاب صاخ وأ ءريعبلا روزحلا :سوماقلا ىف لاق :روزجلا 9

 : .رطملا ىنعمب :ءامسو .ىثنألاو ركذلا ىلع عقي ةصاخ لباإلا نم روزجلا

 .  ليوطلا نم وهو - تلصلا نب ةيمأ وه :هلئاق (:)

 هقوفو ريصبلا نيع تأر ام هل :هردصو

 .شرعلا هب دارأ «هلإلا ءامس» :ةغللا

 ميدقتو ءرخؤم أدتبم ةلوصوم «ام» انبرل هريمضو مدقم ربخ رورجمو راج ؛هل» :بارعإلا
 نيع تأر ةلمجو هنم ءىش دجأل سيل انبرل كلم نيعألا هتأر ىذلا :ىأ ءرصخلل ربخلا

 عادتبم «ءامس» ةلوصوملا امل دئاع ريمضلاو مدقم ربخ فرظ ؛هقوف» لوصوملا ةلص ريصبلا
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 اًيئامس عبس قوف هلإلا ءامس 0 1

 طرشف  ءامسأ ةلاعفو ةلاعفو ةلاعقو ةلوعفلو :ليهستلا ىف لاق :ىناثلا

 ىنعمب نوكت الأ اهيف طرشف ةليعف امأو ءانه اهطارتشاب لخأو ةليعف ريغ ىف ةيمسالا
 ذشو .لئاتق الو حئارج لاقي الف ءامهوحنو ةليتقو ةحيرج نم ازارتحا ةلوعفم

 .امهوحنو حئابذو ةحيبذ مهلوق

 ةدرجممو ءاتلاب ةموتخم ةسمخلا نازوالا هذه ىف لئاعُف دارطا رهاظ :ثلاثلا
 ةلاعفو ةلاعقو 0 كف دعي د ليهستلا ىف لاقو «ةيفاكلا رهاظ وه امك اهنم

 ْ ا .لوعف هب نهقحأو نهيف ظفح ءاتلا نم نولخ نإو :ةلاعفو

 ؛مدقت اسك لئاعف هب ظفحي مل هلل «ليهستلا ىف ة هركذي ملف ليعف امأو

 . فاشترالا ىف هعبتو ةدرجملا ناروألا هذه ىف درطم ريغ لئاعف نأ ىلع لدي اذهو

 ءاكاربو ءائيرقو ضئارج وحنل اضيأ لئاعق نأ ليهستلا ىف ركذ : عبارلا

 ىرابح ىنعي ءامهيمال دعب ديز ام فذح نأ 2؟')ةيبارحو ىرابحو ءالوُلَجو

 :لوقتف ىلاعفلا ىلع ذئثنيح اعمجيف نيدئازلا لوأ فذحي نأ نم زرتحاو «ةيبازحو

 .ىبازحو ىرابح لوألا تفذح نإو «بئازحو «رئابح ماللا دعب ام تفذح نإ

 نمو .هقوف ىف رتتسملا ريمضلا نم لاح «تاومس عبس قوف» هيلإ فاضم ؛هلإلا» رخؤم-
 .هلإلا ءامس نم الاح ايئامس عبس قوف ناك هلبق فرظلاب هلإلا ءامس عفر

 .لئاعف ىلع عمج دقف «ايئامس» هلوق :دهاشلا

 .ةنازخلا ىف 75 دهاشلاو 27/04 هيوبيس هركذ :هعضاوم

 نم ة ةريظحلاك تيبو «هتبتعو «تيبلا ءانف :اهنم سوماقلا اهركذ ناعم ىلع قلطي :ديصولا )١(

 .نيترم نتخي ىذلاو «,فهكلا باحصأ فهكو «ةراجحلا

 فاقب :ءاثيرقلاو «نطبلا ميظعلا وهو  ةروسكم ةزمهو ةمومضم ميجب - ضئارجلا (0)

 ىف تابثلا  ءارلاو ءابلا حتفب :ءاكربلاو .ناديدجلا رسبلاو رمتلا  ةروسكم ءارف ةحوتفم

 ءاحلا مضب :ىرابحلاو .سراف ةيحانب ةيرق - ماللا مضو ميحلا حتفب :ءالولجلاو برحلا

 ىلإ ظيلغلا وهو - ةحؤتفم ءاحب :ةيبازحلاو .ىثنالاو ركذلا ىلع عقي رئاط - ءابلا فيفختو
 .رصقلا



 اَعَبلا سْيقلاو ءارذعلاو ءارحص اًعمج ىَلاَعَمْلاو ىلاعقلابو .

 كارتشا امهلو - حتفلاب  ىلاعفلاو  رسكلاب  ىلاعفلا ةرثكلا عمج ةلثمأ نم

 1 :عاونأ ىف ناكرتشيف دارفناو

 .ىراحصو راحصو ءارحص وحن امسا ءالعَف انوكي نأ :لوألا

 . "7ىَقالعو قالعو ىَقْلَع وحن امسا ىَلَعَف : ىناثلاو

 . '29ىَتاَفَذو راَقّذو ىرفذ وحن امسا ىّلعف :ثلاثلاو

 .ىلابحو لاّبحو ىلبح وحن لعفأ ىثنال افصو ىّلعف :عبارلاو

 .ىراذعو راذع اولاق ءارذع وحن ءآلعق :سماخلا

 امك ءارذع وحن ىف ناسيقم ىلاعفو ىلاعف نأ (اًَعَبْنا سيقلاو) هلوق رهاظو
 ام كلذكو :ةيفاكلا حرش ىف هلوق كلذ ديؤيو .ءارحص وحن ىف ناسيقم امهنأ

 ةفص وأ اقلطم ةفص ءالعف ىلع ناكام ءارذع وحنب ديري نأ لمتحي مث «ءامههبشأ

 ىلع ناك اميف ىلاعفو ىلاعف كرتشيو : حراشلا :لاقو «برقأ اذهو «ثنؤملاب ةصاخ

 مث «ةفصلا ديقي ملو امهنيب ىوسف «ءارذع وحن ةفص وأ ءارحص وحن امسا ءالعف

 نأو ءارذع وحن ىف ظفحي ىلاعف نأ وهو ليهستلا ىف هركذ ام اذه دعب رهاظلا

 نيب ليهستلا ىف ىوسو .ءامهيلع ساقي الو «ىراهمو راهم :اولاق ىِرهم عمج

 ("”ىقأملاو ةوقرعو ةالعسو ةيرذح وحنب رسكلاب  ىلاعف درفنيو «ىرهمو ءارذع

 .تبن مسا  فاقلاو نيعلا حتفب :ىقلع )١(

 هفلأو نذألا فلخ ريعبلا افق نم قرعي ىذلا عضوملا  ءافلا نوكسو لاذلا رسكب :ىرفذ (؟)

 . مهردب قاحلولل
 :ةالعس .ضرألا نم ةظيلغلا ةعطقلا ىهو  لاذلا ناكسإو ءارلاو ءاحلا رسكب :ةيرذح (”)

 وأ :لوغلا  امهرسكب  ءالعسلاو ةالعسلا :سوماقلا ىف لاق نيعلا نوكسو نيسلا رسكب

 . نجلا ةرحاس

 ولدلا سأر ىلع ةضرتعملا ةيشفخلا ىهو  فاقلا مضو ءارلا نوكسو نيعلا حتفب :ةوقرع

 لاقيو فنألا ىلي امم نيعلا فرط وهو  فاقلا رسكو ةزمهلا نوكسو ميملا حتفب : ىقأملا

 ل



 ةوسنلقو ةينهلبو ةابوهقو ىَلودعو ىترفعو ىطنبَح وحن نم هيدئاز لوأ فذح امبرو

 - ىلاعف درفنيو .ةضيبلا ىهو ةكيكو ةليلو نيرشعو لهأ ىف ردنو , 37ىرابحو

 ىبضغو نابضغو ىركسو ناركس وحن ىلعَف وأ نالعَف ىلع فصوب حتفلاب

 ىف اظوفحم دروو  رسكلاب - ىباضغو ىراكس لوقتالو ىباضغو ىراكس لوقتف
 . ىطابحو طبح وحن رخآ ظافلأ

 - ىلاعف ىلع عجار ءافلا مضي  ىلاعف ىلع ىلعفو نالعف عمج نأ ملعأو

 :تاهيبنت
 هنأل اهدعب امو ةيرذح وحن نم ىلاعف هب درفنت ام انه ركذي مل امنإ :لوألا

 مضب - ىلاعفب لخأ هنكلو «هنايب ىتايسو (اقطنا ههبشو للاعفبو) هلوق نم دافتسي

 00000070 .ةركذي ملف ءافلا

 ديدشتلاب اضيأ ىراذعو ىراحص :ءارذعو ءارحص عمج ىف اولاق : ىناثلا

 .ىلاعفو ىلاعفو ىلاعف عومج ةثالث امهنم لكل راصف .

 ءاهوحنو ءارحص عمج ىف لصألا وه  ديدشتلاب  ىلاعف نأ ملعا :ثلاثلا

 لصاالا هنإ انلق امئإو ءرعشلا ىف ابلاغ ءىجي امنإو «هيلع ساقي ال اظوفحم ناك نإو
 ام رسكت امك «ءارلا ترسكو افلأ ءارلاو ءاحلا نيب تلخدأ ءارحص تعمج اذإ كنأل
 «ءاي ءارلا دعب ىتلا فلألا بلقنتف «دجاسم وحن عضوم لك ىف عمجلا فلأ دعب

 مث ءاهيف ىلوألا مغدت مث ءاي اضيأ ثينأتلل ىتلا ةيناثلا بلقنتو ءاهلبق ام راسكنال

 .نطبلا ميظعلا وهو  نونلا نوكسو ءاطلاو ءاحلا حتفب :ىطنبح )١(

 .دسالا وهو  ءارلا نوكسو نونلاو ءافلاو نيعلا حتفب :ىنرفع

 .  .نيرحبلاب ةيرق ىهو - واولا نوكسو ماللاو لادلاو نيعلا حتفب :ىلودع

 . واولا هيدئاز لوأو ءريغص مهس وهو  واولا نوكسو ءاهلاو فاقلا حتفب :ةابوهق

 هيدئاز لوأو «.ةعس ىف :ىأ .شيعلا نم ءاهلا نوكسو ماللا حتفو ءابلا مضب :ةينهلب

 .نونلا

 هيف ديزو سأرلا ىلعسبلي ام نيسلا مضو نونلا نوكسو ماللاو فاقلا حتفب : ةوسنلق

 .نونلا هيدئاز لوأو «ةوحدمقب قحتليل واولاو نونلا
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  ىراحصلا لاق ةيناثلا فذح نمف «نيءايلا ىدحإ اوفذحف فيفختلا اورثآ مهنإ

 ءايلا بلقو ءارلا حتف امنإو  حتفلاب - ىراحصلا لاق ىلؤألا فذح نمو  رسكلاب

 .ملعأ هللاو «نيونتلا دنع فذحلا نم ملستل افلآ

 برعلا عب ىسركلاك ٌهدج ١ ْبَسَ ىذ ريغل ىلاَعَق لعجاو
 ءاي هرخآ ديزم نيعلا نكاس «ىئالث ل وهو ىلاعف ةرثكلا عمج ةلثمأ نم

 هلوقب زرتحاو «ىداربو ىدربو ىساركو ىسرك وحن «بسن ديدجت ريغل ةددشم

 ددجتملا بسلا ةمالعو «ىراصب لاقي الف ءىرصب وحن نم «ددج بسن ىذ ريغل»

 .اهطوقس لبق هب روعشم ىنعم ىلع ةلالدلا ءاقبو ءايلا طوقس زاوج

 | ش :تاهيبنت

 ىه ام لامعتسا رثكي مث ىقيقحلا بسنلل لصألا ىف ءايلا نوكت دق :لوألا
 مهلوقك ابوسنم سيل ام ةلماعم مسالا لماعيف «ىسنملاك وأ ايسنم ريصي ىتح هيف

 رثك مث «نميلا لئابق نم ةليبق ةرهم ىلإ بوسنملا ريعبلا هلصأو «ئِراَهَم ىرهم
 .لبولا نف بيجنلل امسا راص ىتح هلامعتسا

 (9)ميالوَحو ءابوقو ءابلع وحنل اضيأ عمجلا اذه نأ ليهستلا ىف ركذ :ىناثلا
 .©7نابرظو ناسنإو ءارذعو ءارحص وحن ىف ظفحيو

 مدقتو  ديدشتلاب - ىراذعو ىراحص امهيف اولاقف ءارذعو ءارحص امأ :تلق

 امهيف اولاقف «نابرظو ناسنإ امأو ء«هيلع ساقيال هنأ عم لصألا هنأ ىلع هيبنتلا

 نبا معزو .نونلا نم لدب امهيف ءايلاو نيبارظو نيسانأ امهلصأو ىبارظو ىسانأ
 ىلع نيسانأ تلاق برعلا نأب درو ؛مزال ىسانأ ىف لدبلا اذه نأ :روفصع

 :©9رعاشلا لاق «لصألا

 لمع نم ةيرق سوماقلا ىف لاقو «عضوم مسا  واولا نوكسو ءاحلا حتفب :ايالوح )١(

 .ناورهنلا
 ليقو ءدرقلا هبشت ليسقو «رهلا هبشت ليق حيرلا ةنتتم ةيبود  نارطق نرو ىلع :نابرظ (؟)

 .بلكلا هبشت

 مدقو هنطوو هراد نع احزان هلهأب اباصم اصخش ىلسي  هلئاق مسا ىلع فقآ مل :هلئاق )١(

 - طيسبلا نم وهو  هنطو ىف هلهأب عمتجا هنأك ىتح ناسحإلا ةياغ هيلإ اونسحأ موق ىلع

 ك١



 نيساّنألا لادبإ نيساّنألابو مكتيب لثم اًئيبو لهأب ًالهأ
 تسيل ىسانأ ىف ءايلا نأ ىلإ بهاذ بهذ ولو :ليمكتلاو لييذتلا ىف لاق

 نسح لوق ىلإ بهذ دق ناكل .«ناسنإ عمج نيسانأو « ىسنأ عمج ىسانأ نأو الدب

 :١)رعاشلا لاق.ناسنإ ىنعم ىف ىسنأ :لوقت برعلا ذإ «لدبلا ىوعد نم حارتساو

 بوصي ءامسلا وج نم لري كألمل نكلو ٌّئسْنال تسلو

 «ىسانأو ىسنأ اولاق كلذك ىرامقو ؟'2”ىتاخبو ىرمقو ىتخب اولاق امكف

 . ىهتنا

 عمج ىسانأ ناك ولو : ةيفاكلا حرش ىف لاق « ىس رك ءايك تسيلف «بسنلل هءاي نأ

 ىف ىكحيو .ىهتنا «ىكارت ىكرت عمج ىفو ىنانج ىنج عمج ىف ليقل ىسنإ

 «ةلباقملل ءابلا «لهأب» الهأ تيتأ «هريدقت فوذخم لعفب بوصنم «الهأد : بارعإلا -

 ىأ .مكتيب لثم اتيب تيتأو ىأ ءالهأ ىلع فطع ءاتيبو» كلهأ ضرع الهأ تيتأ : ىنعملاو

 زوجي «لاديإ» نيسانألاب تضروعو : : ىنعملاو - لهأب هلوق ىلع فطع «نيسانألابو» هضوع

 لادبإ مه :ىأ .«فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع عفرلابو «لوألا نيسانألل ةفص هنأ ىلع رجلاب
 دارأو « ضروعلا هب دارأو لدب - لادبإلاو .هيلإ فاضم «نيسانألا» رهظأ رجلاو -

 بيصأو مهدقف نيذلا نيسانألا ىناثلاب و ءمهدنع مدق نيذلا نيسانألا لوألا نيسانألاب

 . ىسانأ لاقيف ءايلا نونلا نم لدبيو ناسنإ عمج هنإف «نيسانالابو» هلوق : : دهاشلا

 حدمي ةزجو وبأ هلئاق : ليقو .رذنملا نب نامعنلا هب حدمي سيقلادبع نم لجر وه :هلئاق (؟)

 - ليوطلا نم وهو  ةدبع نب ةمقلع هلئاق ليقو ءامهنع هللا ىضر ريبزلا نب هللادبع هب

 تفذح «كالم كلم لصأ نأل ؛لصألا نع رعاشلا هجرخأ  ةزمهلاب كال : ةغللا

 ْ .لزني «بوصي» .فيفختلل ةزمهلا

 اهمساو صقان ضام لعف سيل «تسلو» هلبق تيب ىلع ةفطاع واولا «تسلو» :بارعإلا

 «نكلو» فوذحملاب قلعتي رجلا فرحو «ىسنأل اوزعم تسل :هريدقت .فوذحم اهربخو
 لعفلا نم ةلمج «لزنت» كالمل وزعم تنأ نكلو :هريدقت فوذحمب قلعتي «كألمل» كاردتسالل

 ةلمج «بوصي» هيلإ فاضم «ءامسلا» هب قلعتي وج نم' كاآلمل ةفص تعقو لعافلاو

 .كالم نم الاح تعقو

 .ناسنإ ىنعمب ىهف «ىسنأل» هلوق :دهاشلا'

 . 7 /7ا/9 هيوبيس هركذ :هعضاوم

 ةيبرعلا ىف ليخد ةيتخبلاو تبخبلا :ناسللا ىف لاق - ىسركك  ىتخب عمج ىتاخبلا )١(

 تخبلا نإ :لوقي مهضعبو جلافو ةيبرع نم جتنت ةيناسارخلا لبإلا ىهو ءبرعم ىمجعأ

 - . ىبرع
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 ىف اولاق امك ةفوذحملا ءايلا نم ثينأتلا ءات ضيوعتن ةيسانأ اضيأ ناسنإ عمج

 اولاقف عمجلاو دارفإلا ىف ءاي ىلوألا نون لادبإ اضيأ فيرصتلا لهأ ىكحو «ةقدانز

 مزال هيف لادبإلا نأ فيرصتلا لهأ ضعب ركذف ىبارظ امأو «نيسانأ هعمجو ناسنإ

 / جرش ىف هركذ .لصالا ىلع نيبارظ :لوسقي نم برعلا نم نآل ؛كلذك سيلو
 ليق «نابرظ نم ةغل ءابرظ لاقي هنأ هريغو ىدعسلا مساقلا وبأ ىكحو ءةيفاكلا

 اولاق امك ثينأتلا ةزمه نم الدب ءايلا نوكتو ءابرظل اعمج ىبارظ نوكي نأ لمتحيف

 . ىراحص ءارحص (7١(عمج) ىف

 درجملا ىئالشلا ريسكت ةلثمأ نم مظنلا اذه ىف هركذ ام رخآ اذه :ثلاثلا
 .ءانب نورشعو دحأ اهتلمجو ء«هب هيبشلاو قحلملا ريغ هيف ديزملاو

 ةلعفو «ةامرك ةلعفو «ءقرفك لعفو .فرغك لعفو .لّذَقك لعف ءرمخك لعف
 لاعفو «لاّدعك لاعفو «لّدعك لعفو .ةجردك ةلعفو «ىلتقك ىلعفو .ةلمكك
 ءءامرك وحن ءالعفو .نارهظك نالعفو «ناملغك نالعفو «دوبكك لوعفو .باعكك

 «ىراحصك ىلاعفو «لئاسرك لئاعفو ؛متاوخك لعاوفو «ءايلوأ وحن ءالعفأو

 ىساركك ىلاعفو
 وحنف ىلاَعف امأ «لاعفو «ليعقو ءىلاَعُف :ةينبأ ةثالث ةيفاكلا ىف دازو

 - ىلاعف ىلع عجري هنأو ءهركذ مدقتو «ىلعَفو نالعق ىلع فصول وهو ىراكس

 .نيفصولا نيذه ىف  ءافلا حتفب
 امهيفف - ©)رْثظ عمج راوظو ديبع وحن - ءافلا مضب  لاَعُفو ليعف امأو

 حصألا :ليهستلا ىف لاقو ءحيحصلا ىلع عمج امسا امهنأ مهضعب ركذ فالخ

 حرش ىف لاقو ءعمج مسا وهف ليعف ركذ نإف عمج امسا ال ريسكت الاثم امهنأ
 نإ عمج مساو ريمحو ديبعك ْثّنَأ نإ عمج وهف ليعسف نزو ىلع ناك امو : ةيفاكلا
 : .جيجحو بيلكك ركذ

 عمج مسا هنأ امهدحأ :نالوق ليعف ىفو «نالباقتم نالوق لاعف ىفف :تلق

 . ليصفتلا ىناثلاو .اقلظم

 با( ()

 ةأرملل :ليق هنمو اهدلو ريغ ىلع فطعت ةقانلا - ةزمهلا نوكسو ءاظلا رسكب :رئثظ (0)

 ..رئثظ هريغ دلو نضاحلا لجرللو هرثظ اهريغ دلو ةنضاحلا
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 دق :زابخلا نبا لاق ءاقلطم ريسكت عمج هنأ ىضتقي ام مهضعب مالك ىفو

 «نيهرو نهرو بيلكو بلكو ديبعو دبعك لعف :ةينبأ ةثالث ليعف ىلع اورسك

 «ىهتنا داحآلاب هبشأ هنأل ليلق وهو .ءسيرضو سرضك لعفو «ريقبو رقبك لعفو
 رحلا فالخ دبعلاو ءحاحصلا ىف لاق اذكو «ىرت امك بيلكو ديبع نيب قرفي ملف

 عومج نم اضيأ ةيفاكلا ىف ركذو ء«زيزع عمج وهو بيلكو بلك لثم ديبع عمجلاو
 «نابرظ عمج ىبرظو «لجح عمج ىلجح ناظفل الإ هنم عمسي ملو ىلعف ريسكتلا
 ىف ةغل ىلجحلا :ىعمصألا لاقو ءعمج مسا هنأ جارسلا نبا بهذمو :لاق

 بهذمو ريسكت عمج بحصو بكر وحن نأ ىلإ شفخألا بهذو .0١2لجحلا
 هنأ ىلإ ءارغلا بهذو هظفل ىلع رغصي هنأل .حيحصلا وهو عمج مسا هنأ هيوبيس

 .ءىشب سيلو ءريسكت عمج رامثو رمث وحن ظفللا لصأ ىف قفاوم دحاو هل ام لك

 نإو «ةئيهلاو ةدعلا ىف هلثامي ام ههبشب دارملاو ,ههبشو ةرثكلا عمج ةلثمأ نم

 هلوصأ تداز ام لك هيلع عمجيف للاعف امأ «لعايفو لعافم وحن «نزولا ىف هفلاخ

 ام ريغ نم :هلوقب هجرخأ ام الإ ديزم ىثالث لك هيلع عمجيف ههبش امو «ةثالث ىلع

 .ىض
 هذه نأل ءاهوحنو لماكو مارو «ءارمحو رمحأو «ىركسو ىربك باب وهو

 .هنايب مدقت ام ىلع اهريسكت رقتسا دق

 : هيمن

 ناك نإف ىعابرلا امأ :هيلع دازامو ىعابرلا (ةثالثلا قوف ام) هلوق لمش

 عمج ةدايزب ناك نإو )0 نئاربو نثربو رفاعجو رفعج وحن للاعف ىلع عمج ادرجم
 ىقلعو فرايصو قريص وحن قاحلإلل ةدايزلا تناك ءاوس للاعف هبش ىلع

 مدقت امم نكي ملام ءدجاسمو دجسمو عباصأو عبصأ وحن : هريغل مأ «٠ ,"”قآلعو

 . هؤانثتسا

 بلخمو عباصألا عم فكلا : سومانقلا ىف لاق - ءارلا نوكس' ءاثلاو ءابلا قب : نئرب قفز

 .رومألا نم لاحملا وه : :فريص فرف] .دسألا

 ١84 رك



 هيلع هبن دقف ادرجم ناك نإف «ةدايزب امإو درجم اما اضيأ وهف ىسامخلا امأو

 | :هلوقب
 سايقلاب فنا رخآلا درج ىساَمُح نمو ......

 «لئاعف ءانب ىلإ كلذب لصوتيل ءهرخآ فذح درجملا ىسامخلا عمج ديرأ اذإ

 ءاقبإو هفذح زاج دئازلاب اهبش هعبار ناك نإ مث ء.جرافس لجرفس ىف لوقتف
 ا :هلوقب هيلع هبن امك سماخلا

 َُدَمْلاَمت هب ام َنوُم ْفَذْحُي ْدَق ديزملاب هيبشلا عبارلاو

 وحن لوألاف ءاجرخم وأ اظفل ديزملاب اهيبش ناك اذإ عبارلا فذح روجي

 نم لادلا نأل (9قدزرف وحن ىناشلاو «ةدايزلا فورح نم نونلا نأل (1)قئردخ

 فذحب قرارفو قرادخ امهيف لوقت د نأ كلف «ةدايزلا فورح نم ىهو ءاتلا جرخم

 وهو مدقت امك سماخلا فذحب دزارفو نرادخخ لوقت 3 نأ كلو  لادلاو نونلا

 سماخلا الإ اذه لثم ىف فذحيال :دربملا لاقو. .هيوبيس بهذسم اذهو .دوجألا

 .طلغ قزارفو قراوخو

 :ناهيبنت

 . ثلاثلا فذح اوأر مهنأك «ثلاثلا فذح شفخألاو نويفوكلا زاجأ :لوألا

 .هلحم لحت عمجلا فلأ نأل « لهسأ

 الإ اهنورسكي ال هيوبيس لاقو «ةتبلأ ىسامخلا ريسكت دالو نبا عنم : ىناثلا

 ىسامخلا ريسكت نع حيحصتلا ابلاغ ىنغيو :ليهستلا ىف لاقو «هاركتسا ىلع

 وحن رخآ ريغ وأ ناك ارخآ هدئاز فذحي هنإف ةدايزب ىسامخلا امأو «لوصألا

 لبق نيل فرح ةسمخلا نم دئازلا نكي مل ام (”سكادقو سكوَدَقو رطابسو ىرطبس

 .لوالا باوصلاو  قنروخ اولاقو :توبكتعلا :قنردخلا )١(

 .نيجعلا نم ةعطقلا ىهو  ةقدزرفل ىعمج سنج مسا :قدررف قف

 . تماقتسا دالبلاو «تعرسأ لبإلاو ءدتماو عجطضا رطبساو ءَرتخبت اهيف ةيشم :ىرطبس ("*)

 .ديدشلا لجرلاو دسالا وه واولا نوكسو فاكلاو لادلاو ءافلا حتفب : سكودف
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 ريفاصعو روفصع وحن .«هوحنو ليعافم ىلع عمجي لب فذحي ال هنإف .رخآلا
 :هلوق نم موهفم اذهو «ليدانقو ليدنقو سيطارقو ساطرقو

 اَمَتَح دلل هرِْإ انْبَل كي مل 1م هفذحا ىعابرلا ىداعلا َدئاَرَو

 مهفي نيأ نم نكلو «فذحي ال هنأ نيللا فرح هئانثتسا نم مهف :تلق نإف
 ؟ءاي نابلقي اهوحنو ساطرق فلأو روفصع واو نأ

 صنلا ىلإ انه جاتحيال فيرصتلا ىف ةروكذم ةدعاق نم موهفم اذه :تلق

 .اهيلع
 :ناهيبنت

 هلوصأ امم 2)ىَرَقِعَبَق وحن (ىعابرلا ىداعلا دئازو) هلوق لمش :لوألا

 هيف لوقتف ؛لوصألا سماخو دئازلا نافرح فذح عمج اذإ هوحنو اذهف «ةسمخ

 . ثعابق'

 هلبق امو ؛هليثقت رم امسك ةسناجم ةكرح هلبق ام (نيل) هلوق لمش : ىناثلا

 جرخو.سيدارفو قينارغ امهيف لوقتف «7"2”سودرفو قيئرغ وحن ةسناجم ريغ ةكرح
 هم # ل

 .رهانك لوقتف فذح لب «ءاي بلقيال هنإف «ةلعلا فرح هيف كرحي امم "7روهتك هنم

 ٌلخم امهاَقب عمجلا اني د لزأ ٍعْدَتسمك نم اتلاو نيمسلاو

 - عمجلا ىلاثمب هؤاقب لخيام دئاوزلا نم هيف ناك اذإ مسالا نأ ملعا

 ءاقبإو ضعب فذحب نيلاثلا دحأ ىتأت نإف .هفذحب امهيلإ لصوت  ليلاعفو للاعف

 :عدتسم عمج ىف لوقت كلذلف .ظفللا ىف وأ ىنعملا ىف ةيزم هل ام ىقبأ ضعب

 نأل ميملا تيقبأو ءعمجلا ةينبب لخي امهءاقب نأل  اعم ءاتلاو نيسلا فذحب عادم

 قلطنم ىف لوقت كلذكو ءءامسألا صخي ىنعمل دازت اهنوكل امهيلع ةيزم اهل

 .ةارثعبق ىثنألاو ءديدشلا ميظعلا :ىرثعبقلا )١(

 ..قنعلا ليوط ءاملا رويط نم ريط  نونلا حتشفو ءارلا نوكسو نيغلا مضب :قينرغ (؟)

 ش .ناتسب :سودرفو
 .لاجرلا نم مخضلاو باحسلا نم مكارتملا - لجرفسك :روهنك (")
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 اذه ىلإو .مدقت امل «ءاتلاو ىونلا ىلع ءافبلاب ميحا رثوتف ٠ .ملاغمو قلاطم .ملتغمو

 .نيتروص (هاوس س) هلوق لمشف ءاقبلاب هاوس نم ىلؤأ ميملاو :هلوقب راشأ

 ءاتو قلطنم نونك «قحلم ريغ نيدئازلا ىناث نوكي نأ ىهو ةيقافو :امهادحإ

 .ملتغم
 سسنعقم وحن اقحلم دئازلا نوكي نأ ىهو ةيفالخ :ىرخألاو

 قحلملا ءاقبإ دربملا بهذمو .ءسعاقم :لوقتف ميملا ءاقبإ هوحن ىفو هيف هيوبيس

 مسالا صخي ىنعمل ىهو هردصم ميملا نأب هيوبيس بهذم حجنرو .ءسساعق :لوقتف
 .ءاقبلاب ىلوأ تناكف

 بهذمف كك

 : هسنن

 اميف ميما ءاقبإ نآل ءامهزاوج عم نيرمألا دحأ ناحجر انه ةيولوألاب ىنعيال
 نأ ىنعي .اًقبس نإ هّلثم ايلاو زمهلاو :هلوق .هنع لدعي الف ىلوأ هنوكل «نيعتم ركذ

 لوقتف 2"2ددنليو ددنلاوحن اردصت اذإ ءاقبلاب ىلوأ امهنوك ىف ميملا لثم ءايلاو ةزمهلا

 امهنألو امهردصتل «ءايلاو ةزمهلا ءاقبإو نونلا فذحب - داليو 35 :امهعمج ىف

 هيف لدت ال عضوم ىف اهنإف نونلا فالخب ىنعم ىلع نيلاد هيف ناعقي عضوم ىف
 .سايقلا ىلإ اعوجر عمجلا ىف داليو دالأ مغدأ امنإو ءالصأ ىنعم ىلع

 : هيسنت

 ةزمهلاو ميملا ءاقيإ نم مدقتامو ء.ظفللا ىفو ىنعملا ىف نوكت ةيزملا نأ مدقت

 اذه اهركذ لمتحي ال رخآ ةلثمأ اهلو ةيونعملا ةيزملا نم ةقباسلا لثملا ىف ءايلاو

 اريظن هل نأل «جيراخت جارختسا عمج ىف كلوقك ةيظفللا ةيزملا لاثمو ءرصتخملا

 , ””سيرمرم هلثم كلذكو «مودعم ليعافس نأل «جيراخس لوقت الف «ليئامت ىهو

 دنع رهظلا لوخدو ردصلا جورخ وهو سعسقلا نم فلخ ىلإ رخخأتم :ىأ :سنعقم )١(

 .بدحلا

 .دلالاك ةموصخلا ديدشلا مصخلا ىنعمب امهالك :ددنليو ددنلا ()

 سلمألا : سيرمرملاو ؛ةديدش :ىأ سيرمرم ةيهاد :لاقي ءةيهادلا فاصوأ نم :سيرمرم (7)

 . ليعفعف هنزوو ءاضيأ
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 مسالا نوك هعم لهجيال كلذ نأل  ءارلا ءاقبإو ميلا فذحب  سيرارم هيف لوقتف

 نوك هنأ مهوأل سيسمارم :تلقف ميما تيقبأو ءارلا تفذح ولف « لصألا ىف ايثالث

 فلالا نم ءاقبلاب ىلوأ هيف ةزمهلا نإف ٠2)طئاطح هلثم كلذكو ةيعابر ةملكلا

 سنئويو «فلاآلا فالخب «ةذاش اطسو اهتدايز نأل ىلصأ فرحب اههبشلو اهكرحتل

 ىلع طئاطح لوقتف ةزمه بلقنتف مسالا رخآ نم دعبأ اهنأل ءءاقبلاب فلألا رثؤي

 نمو «هانركذ امب فتكنلف ةريثك لصفلا اذه لئاسمو فلتخم ريدقتلاو «نيلوقلا

 :هلوقب هيلإ راشأ ام اضيأ ةيزملا
 امدح مح وهوَ ام تْعَمَج نإ فذحا َواولا ال ءاّيلاو سمس ري يو م. مام ةممم ه.ا١# م - م

 امهريسكت نإف امهوحنو "”سومطيعو نوبزيح واو ءاقبلاب هراثيإ بجي ام
 امنإو امهلبقام راسكنال ءاي تبلقئاف واولا تيقبأو ءايلا تفذح « سيماطعو نيبازح

 ءواولا فذح نع اهفذح ىنغأ تفذح اذإ ءايلا نأل ؛ءاقبلاب كلذ ىف واولا ترثوأ

 الوأ واولا تفذح ولو ءروفصع واوب لعف ام اهب لعفيف ءرخآلا لبق ةعبار اهئاقبلو

 2 7 0000 وع موسم ماس عام

 ىدنلعلاك هاهاض ام لكو ىدنرس ىدئاز ىف اوريخو

 نإو «دارس ؛تلق نونلا تفذح نإف .ءفلألاو نونلا امه "9ىدنرس ادئاز

 امنإو ىترَمَعلاو ىَطْنَبَحلاو 7ىدنلعلا وحن هرئاظن كلذكو دنارس تلق فلألا تفذح
 .رخآلا ىلع امهدحأل ةيزمال ذإ ءامهنيب ؤفاكتلا توبثل نيدئازلا نيذه ىف اوريخ

 فذاحلاف قفاكتلا تبث نإف «ىقبأ ةيزم نيدئازلا دحأل ناك نإ هنأ لصاحلاو

 . :عمجلا باب اهب متخأ لئاسم هذهو . ريخم

 )١( «ريغصلا : طئاطح «٠ ميظعلا ةبترم نع طح هنأك .

 نم قلخلا ةماتلا :سومطيعلا  نونلاو واولاو ءايلا :دتاوز هيفو .روجعلا ةأرملا :نويزيحلا )١(

 .رقاعلا ةراتلا ةليوطلا ةنسحلا وأ ةليمجلا ةأرملاو لبإلا

 .ديدشلا وأ  هرومأ ىف عيرسلا :ىدنرسلا (1)

 كوش هل ةاضعلا رجش نم عونو - ءىش لك نم ظيلغلاو - مخمفلا ريعبلا :ىدنلعلا ()

 .دنالع عمجلاو ءاهب هدحاو
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 «دئاز وأ لصأ (10(هنم) فذح امم فرطلا لبق ءاي ضيوعت زوجي :ىلوألا

 ريغصتلا لوأ اذه ركذ دقو «قيلاطمو جيرافس :قلطنمو لجرفس ىف لوقتف

 ىبايسو . ىتأيس

 لئامم نم اهفذحو لعافم لثامم ىف ءايلا ةدايز نويفوكلا زاجأ :ةيناثلا

 رتاج مهدنع اذهو «رفاصع ريفاصع يفو ءيفاعج رفاعج ىف نوزيجيف «ليعافم
 حتافم هدنعو ىناثلا نمو (")4 هريذاعم ئقلأ ولو+ لوألا نم اولعجو مالكلا ىف

 هيف لاقي الف لعاوف ىنثتساو «نيرمألا زاوج ىلع ليهستلا ىف»مهقفاوو 74 بيغلا
 :؟؟”ههلوقك اذوذش الإ ليعاوف

 ملول و

 لبنلا اهُقرَحي ال ضيب غيباوس مع ع: « : : + : : + :

 ام لكو 2*ميتاوخو قيباوط وحن ىف اسايق ءايلا ةدايز ىلع ىمرجلا مهقفاوو

 اذه نم ءاج ام لك 29ةيفثأو ةينمأ وحن ىف متاح وبأ لاقو ءلئاعف ىلع عمجي

.1)( 

 .ةمايقلا ةروس نم ١6 ةيآلا نم (؟)
 . ماغنالا ةروس نم 54 ةيآلا نم ()

 . - ليوطلا نم وهو - ىملس ىبأ نب ريهر وه : هلئاق (5)
 . مهسوبل تايراض دوسأ اهيلع :هردصو

 ىرض نم  ةيراض عمج «تايراض» دسأ عمج «دوسأ» ليخلا ىلع :ىأ  «اهيلع» :ةغللا

 .مهسلا «لبنلا» ةليقص «ضيب» لماوك «غيباوس» أرتجا اذإ

 ةفص «تايراض» رحخؤم أدتبم «دوسأ» مدقم ربخ رورجمو راج «اهيلع» :بارعإلا

 ةيفان ال «اهقرخي ال» هتفص «ضيب» أدتبملا ربخ «غيباوس» هيلإ فاضمو أدتبم «مهسوبلا
 ةفص ةلمجلاو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لعاف «لبنلا» هب لوعفم اهو عراضم لعف قرخيو

 غيباوسل
 - ءايلا نودب  غباوس سايقلاو «غيباوس» هلوق :دهاشلا

 . 7/١47 عمهلا ىف ىطويسلا هركذو 27/7/١7 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 ديلاك ناسنإلا ءاضعأ نم وضعلا وهو  اهرسكو ءابلا حتفب  قباط عمج :قيباوط (5)

 - ىلحلا نم عون :ميتاوخو قيباوط اذوذش عمجلا ءاج دقو قباوط ىلع عمجيو «لجرلاو

 .باتكلا هب متخيو نيطلا ىلع عضويام اضيأ وهو
 ةثالث ىهو .ردقلا هيلع عضوي رجح ىهو  ءافلا رسكو ءاثلا نوكسو ةزمهلا مضب : ةيفثأ )١(

 .راجحأ
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 اذه :شفخألا لاقو .ىفاثأك فيفختلاو ديدشتلا هعمج ىفف ءددشم هدحاو عونلا

 ءرثكأ لتعملا ىف فذحلا :ساحنلا لاقو «حيتافمو حتافم حاتفم عمج ىف لاقي امك
 ال ليعافم ٠2)(لاثم نم اهفذحو لعافم) لثم ىف ءايلا ةدايز نأ نييرصبلا بهذمو

 .ةرورضلل الإ زوجي

 ىف هيلإ راشأو «ميخرتلا ريغصت هبشي ام ريسكتلا عمج ىف درو دق : ةثلاثلا

 مهلوق كلذ لاثمو ءدرجملا ةلماعم لموعف هيف ديزملا ديرجت ردق امبرو :هلوقب ليهستلا

 .فذح ىلع هورسك :ىسرافلاو ىمرجلا لاق «؛ثوبخو فورظ :ثيبخو فيرظ ىف

 هيوبيسو ليلخلا بهذمو «ميخرتلا عمج هيف لوقي ناكو «دربمللا بهذم وهو ةدايزلا
 مسا نوكي نأ ىفاريسلا زاجأو «حيمالمك لمعتسملا هدحاو ريغ ىلع عمج ام هنأ

 نزاوملا ريغ ريسكتلا عمجو عمجلا مسا عمجي ليهستلا ىف لاق :ةعبارلا
 داحآلا لثم نم امهيهيبش عمج هل نايئثي امل ةلعف وأ ةلعف وأ ليعافم وأ لعافم

 نمو «ساقني ال هنأ هيوبيس مالك رهاظو «ماوقأو موق عمجلا مسا عمج نمف .ىهتنا

 ناينثي امل» هلوق ىنعمو (''نيحارسو ناحرس لوقت امك نيباقعو نابقع عمجلا عمج

 ءامهتينثت ىلإ ىعادلا وه امهعمج ىلإ ىعادلا نأ ىنعي «هل ناينثي ىذلا ىنعملل «هل

 ةرثكلا عمج نأ هريغ لقنو ةلقلا عمجو ةرثكلا عمج ىف كلذ زاوج همالك رهاظو

 .قافتاب هيلع ساقي ال

 ال :ليقو نيرثكالا بهذم وهو «هيلع ساقي :ليقف ةلقلا عمج ىف فلتخاو

 نبا رايتخاو «ىمرجلا بهذم وهو ءاوعمج ام الإ عومجلا نم عمجيالو ساقني

 . هيوبيس مالك ىسرافلا رسف هبو ءروفصع

 لاصآ عمج هنأل عمج عمج عمج وه :ليقف لئاصأ ىف فلتخا :ةسماخلا

 وهو باشخلا نبا هدهرو «ىرجشلا نبا هلاق «ليصأ عمج لصأو لصأ عمج لاصآو

 درفم لصأو لصأ عمج لاصآو لاصآ عمج هنأل «عمج عمج وه ليقو درلاب قيلخ

 .ليذه ةغلب دسألا :ليقو «بئذلا :ناحرسلا (؟)
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 ةليصأ عمج لئاصأو ناميأو نيميك ليصأ عمج الاصآ نإ : ليقو .هل عمج ال

 نبا لاقو ؟)سراف نب نيسحلا وبأ اضيأ هلاقو شذابلا نبا هركذ نئافسو ةئيفسك

 - لبإلا دالوأ نم ريغصلا ليفألاو لئافأو ليفأ لثم ليصأ هدرفم لئاصأ :باشخلا

 .عمج عمجب سيلف نيلوقلا نيذه ىلعو

 ىلإ هترخآ امنإو «سنجلا مساو عمجلا مساو عمجلا نيب قرفلا ىف :ةسداسلا
 ةثالثلا هذه نيب قرفلاو ءريسكتلا ةلثمأ ةفرعم ىلع ةفقوتم هتفرعم نأل ؛عضوملا اذه

 20 .ىظفل رخآلاو ىونعم امهدحأ :نيهجو نم

 نينثا نم رثكأ ىلع لادلا مسالا :حرشلا ردص ىف حراشلا لاقف :ىونعملا امأ
 راركت ةلالد اهيلع الاد ةعمتجملا داحآلل اعوضوم نوكي نأ امإ «لمأتلا ةداهشب

 درفملا ةلالد اهيلع الاد داحآلا عومجمل اعوضوم نوكي نأ امإو «فطعلاب دحاولا

 رابتعا هيف ىغلم ةقيقحلل اعوضوم نوكي نأ امإو «هامسم ءازجأ ةلمج ىلع

 ناك ءاوس عمجلا وه ةعمتجملا داحآلل عوضوملاف «هيفنب ىفتني دحاولا نأ الإ ؛ةيدرفلا

 عوضوملاو 2"”ليباباك نكي مل وأ ءدوسأو لاجرك لمعتسم دحاو هظفل نم هل

 «بحصو بكرك هظفل نم دحاو هل ناك ءاوس ءعمجلا مسا وهو «داحآلا عومجمل

 وهو «سنجلا مسا وه روكذملا ىنعملاب ةقيقحلل عوضوملاو «موقو طهرك نكي مل وأ
 - ىهتنا .ةأبجو ةأمك هسكعو ةرمتو رمتك ءاتلاب هدحاو نيبو هنيب قرفي اميف بلاغ

 مهضعبو «ليلق اذهو «سنجلل ةأبجلاو ةأمكلاو «دحاولل أابسجلاو أمكلا نأ :ىنعي

 هدحاو نيبو هنيب قرفي بلاغ وهو :هلوقو سايقلا ىلع ءمك سنجللو ةأمك لوقي

 هدحاو نيبو هنيب قرفي دق هنأل «كلذ ىف رصحنيال سنجلا مسا نأ ىلإ ريشي «ءاتلاب

 . ىجنزو جنزو ىمورو مور وحن بسنلا ءايب

 ىلع ايوحن ناك ىنيوزقلا ىوغللا نيسحلا وبأ دمحم نب ايركز نب سراف نب دمحأ وه )١(

 ناكو ىناذمهلا عيدبلا هيلع أرقو ةملس نب ميهاربإ نب ىلعو هابأ عمس «نينيفوكلا ةقيرط

 تام : ىبهذلا لاق .امهريغو نييوحنلا فالتخاو .وحنلا ىف ةمدقم هلو ءاداوج اميرك

 . ةئامثالثو نيعستو سمخ ةنس

 . قرف ىنعمب : ليبابأ (0)
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 رمت قالطإ ةحص هاضتقم نأل ارظن سنجلا مسا هب فرع اميف نأ ملعاو

 ناك اذإ هيفنب ىفتني امنإ دحاولا نأل «ءاملاو لسعلاك ريثكلاو ليلقلا ىلع هوحنو

 نم موهفملاو «هتيفاكل هحرش ىف ورمع وبأ خيشلا كلذب حرص دقو «هيلع اقداص

 زوج وحن ثينأتلا ءاتب هدحاو نيبو هنيب قرفي ىذلا سنجلا مسا نأ نييوحنلا مالك

 نم برض وحن ىف كلذ لاقي امنإو «ةثالث نم لقأ ىلع قلطيال «ملكو 7١2لخنو

 ىلع صيصنتلل ءاتلاف ةبرض ليق اذإو ؛« «ريثكلاو ليلقلل حلاص هنإف ءرداصملا

 ىف لاق كلذب فنصملا حرص دقو «كلذ اهيف لاقي الف رداصملا ريغ امأو «ةدحولا

 ثالث لوانتيام لقأو نبللاو قبنلاك ىعمج سنج مسا ملكلا :ليهستلا حرش

 ءانغتسا ظوفحم ءاتلاب زاتمملا دحاولا ريسكت :ليهستلا ىف هلوق ىضتقي لب «تاملك

 ليق ىتح ةرشععلا قوف امل هوحنو ارمت نأ «ةلقلا ىف هحيحصتبو ةرثكلا ىف هديرجتب

 .لوألا همالك ضقان

 دحاو هل نكي مل نإ نينثا نم رثكأ ىلع لادلا مسالا نأ ملعاف ىظفللا امأو

 ىلع ناك نإف ؛ال وأ هيف بلاغ وأ عمجلاب صاخ نزو ىلع نوكي نأ امإف هظفل نم

 دحاو عمج وهف «بارعأ وحن هيف بلاغ وأ «ديبابع وحن عمجلاب صاخ نزو

 .لبإو طهر وحن عمج مسا وهف الإو ءردقم
 مهلوقك تادرفملا ىف ردان نزو الاعفأ نأل بلاغ نزو ىلع ابارعأ نإ انلق امنإو

 صاخ نزو الاعفأ نأ ىري مهرثكأو «نييوحنلا ضعب بهذم اذه ("”(راشعأ ةّمرب)

 ركذي مل كلذلو «عمجلاب درفملا فصو نم (راشعأ ةمرب) مهلوق لعجيو « عمجاب

 معي برعلا نأل ءبرع عمج بارعالا سيلو «عمجلاب صاخلا ريغ ةيفاكلا ىف

 ناك نإو «هعمج هنأ معز نمل افالخ «نيدابلا صخي بارعألاو «نيدابلاو نيرضاحلا

 هقفاو نإف ءامهيف وأ ةئيهلا نود ظفللا لصأ ىف هقفاوي نأ امإف هظفل نم دحاو هل

 «بنج وحن عمجب سيلف نثي مل نإف «كلف وحن هرييغت ردقي عمج وهف ىنثو امهيف
 نم زيمي نأ اماف «ةئيهلا نود ظفللا لصأ ىف هقفاو نإو هب فصو اذإ ردصملاو

 ؛ال وأ ءرمت وحن هثينأت مزتلي ملو ثينأتلا ءاتب وأ مور وحن بسنلا ءاي عزنب هدحاو

 وحن عمج وهف هقينأت مزتلا نإو «سنج مسا وهف هئينأت مزتلي ملو ركذ امب زيم نإف

 . كلاسلا اهيف هيتي ىتلا ةزافملا  واولا نوكسو ميجلا حتفي  زوجلا :روج (1)
 اذإ :ليقو «ةرشع الإ اهلمحيال ةميظع تناك اذإ راشعأ ةمريو «ةراجح نم ردق :ةمربلا )١(

 . عطق رشع ىلع ةرسكم تناك

 ١17 د (0



 بلاغلا نإف ءامهشينأت تمزتلا برعلا نأل ءامهتيعمجب هيوبيس مكح ءمهتو ٍمَحَ
 ريكذتلا :هديس نبا لاقو ءريكذتلا .ءاتلاب هدحاو زاتمملا ©70(سنجلا مسا) ىلع
 ناروأ قفاوي نأ امإف .كلذك نكي مل نإو .ةرثكلاو لامعتسالا ىف ءاوس ثينأتلاو

 ريكذتلا ىف دحاولا واسي مل ام ءعمج وهف اهقفاو نإف ءالوأ ةيضاملا عومجلا

 عمج مسا هنأب ىزغ ىلع مكح كلذلف ءعمج مسا نوكيف حبق نود هيلإ بسنلاو

 «ثنؤم هنأل عمج هنإف «بيلك فالخب ءريكذتلا ىف دحاولا ىواس هنأل ءزاغل

 «ىباكر :اولاقف هيلإ اوبسن مهنأل ءةبوكرل عمج مسا هنأب باكر ىلع اضيأ مكحو

 .اهدحاو لمهأ وأ تبلغ اذإ الإ اهيلإ بسني ال عومجلاو

 لاقيف حبقب ركذ اميف دحاولا ىواسي دق عمسجلا نال حبق نود :انلق امنإو >
 «بكرو بحص وحن عمج مسا وهف ةيضاملا عمجلا نازوأ فلاخ نإو ءماق لاجرلا

 . نسحلا ىبأل افالخ ءعمجلا ةينبأ نم سيل العف نأل

 هئينأت مزتلي ملو ءاتلاب وأ ءايلاب هدحاو زيمتي ام وه سنجلا مسا نأ لصاحلاو
 هيف بلاغ الو عمجلاب صاخ نزو ىلع سيلو هظفل نم هل دحاو الام عمجلا مساو
 نود دحاولل واسم هنكلو فلاخم ريغ وأ ١ عمجلا ناروأل فلاخم هنكلو دحاو هل وأ

 .ملعأ هللاو .امهتفرعمب عمجلا فرع افرع اذإو .بسنلاو ريكذتلا ىف حبق

 .ب 0(1)
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 ريغصتلا

 ركذنلف ءدحاو داو نم  هيوبيس لاق امك 2 ١(امهنأل) ريسكتلا دعب هركذ امنإ
 .رغصملا طورشو هتامالعو هدئاوف

 .ريقحتلاو «بيرقتلاو «ليلقتلا :2©')(ةثالثف) نييرصبلا دنع هدئاوف امأ

 وحن هنأشل امإو ريغص رجح :ىأ ريجح وحن ءىشلا تاذل امإ :ريقحتلاف

 . ليجر

 ءىشلا نامزل امإ :بيرقتلاو «تامهيرد ")(وحن) ءىشلا ةيمكل :ليلقتلاو

 . ىقيدص وحن هتلزنمل امإو «ءامسلا نيود وحن هناكمل امإو ءرصغلا ديعب وحن
 :(؟)ديبل لوقك «ميظعتلا هدئاوف ىف نويفوكلا دازو

 د6 دوه مدءرو

 لماتألا اهنم رفصت ةيهيود م0 0 0 + + + + ح ح ح

 ا 1 .توملا :ىأ

 ليلقتل ريغصتلاف ءلوصولا ةعيرس تناك ةميظع تناك اذإ ةيهادلا نأب بيجأو

 .ماظعلا رومألا دسفي دق ءايشألا رغصأ نأ دارملا نأب وأ «ةدملا

 05- 265 ب ل( .(هنأل) حج ىفو - ب ل(

 . - ليوطلا نم وهو  ىرماعلا رماع نب ةعيبر نب ديبل وه :هلئاق (؟)
 20 5 7 7 5 3 مهنيب لخدت فوس سانأ لكو :هردصو

 حتفب - ةخوخ رغصم وهو (ةخيوخ) هناكم ىف ىوريو «ةيهاد ريغصت (ةيهيود) : ةغللا

 اذإو ءرشلا هنم مهيلإ لخدي باب مهيلع حتفنيس هنأ ىأ .ريغصلا بابلا وهو  نوكسف
 نإف رفاظألا لمانالا نم دارملا :ليقو ءهرفاظأ تدوساو هلمانأ ترفصا لتق وأ ناسنإلا تام

 .توملاب الإ نوكتال اهترفص
 لعف (لخدت) ديكاتلاو قيقحتلل انه (فوس) هيلإ فاضم (سانأ) أدتبم (لك) :بارعإلا
 أدتبملا رب عفر لحم ىف ةلمجملاو لخدت لعاف (ةيهيود) لخدتب قلعتم (مهنيب) عراضم

 عفر لحم ىف ةلمجلا ءرفصت لعاف (لمانألا) لعفلاب قلعتم (اهنم) عراضم لعف (رفصت)

 .ةيهيودل ةفص
 .نييفوكلا دنع ميظعتلل انه ريغصتلا نإ ثيح (ةيهيود) هلوق :دهاشلا
 21784 فاصنإلا ىف ىرابنألا"نياو ء7/49 7/76 هيلامأ ىف ىرجشلا هركذ : هعضاوم
 عمه 7/١86 «ةيفاشلا دهاوش حرش ىف 80 «ةنازخلا ىف 25/١١54. 7/05١ شيعي نباو
 | .ىنومشألا حرش 7 ١7// «عماوهلا
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 ةدايزلاب فورحلا ىلوأ نأل ءءاي اهولعج امنإو ءءايلا :ىهف هتمالعامأو

 ىلإ برقأ اهنأل ءءايلا ىلإ اولدعف عمجلا اهب دبتسا دق فلالاف «نيللاو دملا فورح

 ةمالع لعجت دق فلالا نأ :ةرغلا بحاصو نييفوكلا ضعب معزو «فلألا

 ةباد ىفو «ريغصتلا نونعي ءدهاده ءدهده :ىف برعلا لوقب اولدتساو «ريغصتلا

 ةباوشو ةباود امأو ءدهدهلا ىف ةغل دهادنهلا نأب درو .ةباوشو ةباود «ةباشو

 افلأ لعجت دق ريغصتلا ءاي نأل «ةبيوشو ةيسود لصألاو ريغصتلا ءاي نم لدب امهفلأف

 .ددشم فرح اهيلو اذإ

 :ةعيرأف رغصملا طورش امأو

 فصو ريغصتلا نأل «فرحلا الو لعفلا رغصي الف امسا نوكي نأ :لوألا

 نم الو تارمضملا رغصت الف «فرحلا هبش ىف لغوتم ريغ نوكي نأ :ىناثلا

 .ىتأايسو «تالوصوم لاو ةراشإلا ءامسأ ضعب ريغصت ذشو .اهوحنو فيكو

 ءامسألا الو ءميسجو ريبك وحن رغصي الف ريغصتلل الباق نوكي نأ :ثلاثلاو

 بهذم عنملاو «نالوق عوبسألا مايأو ةنسلا روهش ءامسأ ىفو ءاعرش ةمظعملا

 ش : . هةيوبيس

 وحن رغصي ال هنإف ءاههبشو ريغصتلا غيص نم ايلاخ نوكي نأ : عبارلاو

 ,220تثعسمك

 اَذَق ىف َذُق وَ هترغص ١ اذإ ىئالثلا لَعجا اليمُ
 * مهْيرم ٍمهَرد لعجك قآف امل ليعُيَُف عم لعسيعُف

 ّىَدُق وحن اقلطم ىئالثلل ليعفف «ليعيعفو لعيعفو ليعف :ةئالث ريغصتلا ةينبأ

 .ةثالثلا ىلع داز امل ليعيعفو لعيعفو «سلف ريغصت ىف سيلفو «ىذق ريغصت ىف
 ىسامخللو :رفعج ىف رفيعجو «مهرد ىف مهيرد وحن ىعابرللف .لعيعف امأ

 .قدزرف ىف دزيرف وحن ضوعي ملو هرخآ فذح اذإ درجملا

 .داوس ىلإ هترمح برضت ىذلا سرفلا وه :ليخلا نم تيمكلا )١(

 لاب



 وحن نيل فرح هرخآ لبق ناك اذإ ءاضيأ هقوف املو ىسامخللف :ليعيعف امأو

 . ")(اضيأ هقوف املو) ديزيرف وحن ضوعو هنم فذح وأ ريفيصع

 :تاهيبنت

 مل :هل ليقف «- هللا همحر  ليلخلا عضو نم ةثالثلا ناروألا هذه :لوألا

 مهردو سلف ىلع سانلا ةلماعم : تدجو :لاقف ؟ةلثمألا هذه ىلع رغصملا تينب

 .رانيدو

 ربتعا «بابلا اذهب صاخ حالطصا 2'”(ناروألا) هذهب رغصملا نزو :ىناثلاو

 حلطصم ىلع راجب سيلو «ةينبألا ريثكتل ةهاركو ءابيرقت ظفللا درجم هيف

 . فيرصتلا

 اهنزوو لعيعف ريغصتلا ىف جريفسو مريكمو دميحأ ترو نأ ىرت الأ

 .لليعفو لعيفمو لعيفأ ىفيرصتلا

 ةثالث رغص اذإ ىئالشلا ىف نأ (ىثالثلا لعجا اليعف) هلوق نم مهف :ثلاثلا

 .هدعب ةنئكاس ءاي قاحلإو هيناث حتفو هلوأ مض :لامعأ

 كراشي ةثالثلا قوفام نأ (. .قاف .. امل ليعيعف عم لعيعف) هلوق نم مهفو

 الإ ءايلا دعب ام رسك وهو اعبار "0”(هيلع) ديزيو ةثالثلا لامعألا ىف ىئالغلا
 هينثتسيس (؟7(اميف)

 هنإف نكمتملا ريغ امأو «نكمتملا ىف ىه امنإ ةروكذملا ةيفيكلا هذه : عبارلا

 .بابلا رخآ ىتأيسو اهضعب ىف هفلاخي

 امل مهنأ اهنم ءفعضلا رهاظ اهرثكأ اللع رغصملا لوأ مضل اوركذ : سماخلا

 مضلا ناكف ءمضلاو رسكلا الإ قبي مل ىسامخلاو ىعابرلا لوأ ريسكتلا ىف اوحتف

 ريسكتلا فلأو ريغصتلا ءاي نأل هيناث اوحتفو .ىفاريسلا هانعم لاق .ءايلا ناكمل ىلوأ

 .فلالا لبقام ىلع ءايلا لبقام لمحف نالباقتم لعافم وحن ىف

 1 .باأ(١)
 . (ةلثمألا) ج ىف (0)

 .ب أ (85) .ب أ (9)

 8م ١<"١1



 كلذك سيل اميف وه امنإ هيناث حتفو رغصملا لوأ مض :مهضعب لاق : سداسلا

 رغصملا ىف ةحتفلاو ةمضلا ريغ ربكملا ىف ةحتفلاو ةمضلا :لوقت وأ (١)درص وحن

 20 .هوحتو كلف ىف امك

 مث مالغو بارغك:امومضم ربكملا لوأ ناك ول :لاقف ىناثلاب زايإ نبا مزجو
 وحن ىف مهضعب لاقو «ريبكتلا ىف اهريغ ْريغصتلا ىف ةمضلا نأب مكحل هترغص

 ىف ةرسكلا نإ :ليق ولو :لاق ءريغيال رغص اذإ اروسكم هرخآ لبق امم "”جربز
 1 .اهجو ناكل ريبكتلا ىف اهريغ ريغصتلا

 نم امهوحنو "0نميهمو رطيبمك رغصملا ةئيه ىلع ربكملا ناك ول :عباسلا |

 نأ ليهستلا رهاظو «ريدقتلاب نوكي اهريغصت نإ : مهضعب لاقف «نيلعافلا ءامسأ

 .اههبشو ريغصتلا غيص نم هولخت رغصملا ىف طرش هنأل رغصيال اذه لثم

 ل مه. 6 -َ 8 ري6ىم م امحو لس

 لص ريغصتلا ةلثمأ ىلإ هب لصو عمجلا ىهتتمل هب امو

 نم - انه (**(فذاحللو) ليعافمو لعافم ءانب ىنعي (7(عمجلا ىهتنم ىلإ هب لصوتي

 «سماخلا فذحب دزيرف قدزرف ريغصت ىف لوقتف ريسكتلا ىف هلام - ريبختو حبجرت
 نونلا فذحب قليطم قلطنم ىف لوقتو «ءدئازلا هبشي هنآل «عبارلا فذحب قزيرف وأ
 1 فذحب  جيريخت جارختسا ىف لوقتو ءمدقت امك ةيزم اهل نأل ؛ميملا ءاقبإو

 ءايلا فذحب - نيبيزح 27نوبزيح ىف لوقتو «قبس امل ءاقبلاب ىلوأ ءاتلا نأل «نيسلا
 ةيزم ال ذإ ءديلع وأ دنيلع 97ىدنلع ىف لوقتو ءرم امل ءاي ةبولقم واولا ءاقبإو

 .هتداعإ نع ىنغأف ريسكتلا ىف كلذ نايب مدقت.دقو ءرخآلا ىلع هيدئار دحأل

 1 2 | .ربدلا رثأ
 . قيقرلا باحسلا :ليقو «بهذلا :ليقو ءرهوج وأ ىشو نم ةنيزلا :جربزلا قفز

 . (عمجلا ىهتنم ىلإ هيف هب لصوي امب) ! ىفو  ج ءب (5)
 1 . (قداحللو) ج ءب ىفو -6(1)

 .زوجعلا ةأرملا :نوبزيحلا فقز

 . - مضلاب - ىدنلع لمج :ليق امبرو :ءىش لك نم ظيلغلا - حتفلاب :ىدنلعلا 0
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 :هيبنت

 نونلاو فلألاو «بسنلا ءايو «ةدودمملا هفلأو «ثينأتلا ءاه كلذ نم ىنثتسي

 .ىتأيس امك نهب دتعيالو ءريغصتلا ىف نفذحيال نهنإف ءادعاصف فرحأ ةعبرأ دعب
 ْفَدَحْا اًمهيف مسالا ضْعَب ناك نإ قرا لبق اي ضيوُعت ٌرئاَجو
 «رخآلا لبق ءاي ريغصتلاو ريسكتلا ىف فذح امم ضوعي نأ زوجي هنأ :ىنعي

 نإو جرافس هعمج ىف لوقتف لجرغس وحن لصأ هنم فذح ام كلذ ىف ءاوسو

 .جيريفس :تلق تضوع نإو جريفس ريغصتلا ىفو جيرافس تلق تضوع

 ىفو «قيلاطمو قلاطم هعمج ىف لوقتف قلطنم وحن دئاز هنم فذح امو
 .نيهجولا ىلع قليطم هريغصت

 . مزليال ضيوعتلا نأ (زئاج) هلوق نم ملعو

 : هيبئث

 ملام ءرخآلا لبق ةنكاس ءاي فذح امم ضوعي نأ زئاجو :ليهستلا ىف لاق

 عمج زيغافل وحن نم «ضيوعت ريغل» هلوقب زرتحاو «ضيوعت ريغل اهقحتسي

 ىف تناك ىتلا هئاي توبشل ءضيوعت ىلإ جتحي ملو هفلأ تفذح هنإف ءىَزَيعُل
 . درفملا

 اًمسر اًمْكُح نيبابلا ىف فَلاَ ام ٌلُك سايقلا نع دئاَحو

 هنأك نابريغم :برغملا ىف مهلوق وحن ريغصتلا ىف سايقلا '"(هب) فلوخ امم
 هنأك ةيشيشع ةيشع ىفو ءَناّيْشَع ريغصت هنأك ناّيشع ء«ءاشعلا ىفو «نابرغم ريغصت

 بهذم ..فالخ هيفو نايسنأ ريغصت هنأك نايسينأ :ناسنإ ىفو «ةاشع ريغصت

 سانيإلا نم نكل ءاضيأ نالعف :ىنابيشلا لاقو. .ءسنألا نم نالعف هنأ نييرصبلا

 نم نيلوألا ىلع وهف نايسنلا نم نالعفأ هنإ نييفوكلا مظعم لاقو ءراصبإلا ىنعمب

 .(هيف) ب ىفو ج )١(!.
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 ريغصت هنأك ةيلييل ةليل ىفو «نينبأ ريغصت هنأك نونييأ :نونب ىفو ءعونلا اذه

 «ةمليغأو ةيبيصأ :ةملغو ةيبص ىفو «لجار ريغصت هنأك لجيور لجر ىفو ء«هاليل

 ريغصت نع لمهم ريغصتب اهيف ىنغتسا ام ظافلالا هذهف «ةلعفأ ريغصت امهنآأك

 ىلع ةّيبص ةيبص ىف اولاق (')(اضيأ سايقلا اهضعب ىف عمس دقو) لمعتسم

 :2؟29هيوييس دشنأ  سايقلا

 اًكر ْنأ مُهرغصأ ادع نإ ام امر ناتعادلا لع ةيبص م

 . مهربكأ ادع نإ ام :باوصلاو :دريملا لاق ءبد اذإ اكيكز كز :لاقي

 «ليطابأو لطابو «طهارأو طهر :مهلوق ريسكتلا ىف سايقلا هب فلوخ امو

 . ")عيطاقأو عيطقو « ضيراعأو ضورعو .عراكأو عاركو «ثيداحأو ثيدحو

 ريغا ىلع هب قوطنملل عومج اهنأ ىلإ نييوحنلا ضعب بهذو ءروهمجلاو هيوبيس

 ىف ىريف «عمجي مث ىرخأ ةئيه ىلإ ريغي ظفللا نأ ىلإ ىنج نبا بهذو «سايق

 بج ل (0)

 1 . -زجرلا نم وهو - جاجعلا نب ةيؤر وه :هلئاق (؟)
 ءادع» دامرلا نولك نول ةكمرلاو كمرأ عمج - ميملا نوكسو ءارلا مضب  «اكمر» :ةغللا

 ٠ .اكز دق ىوريو «اكز نآ» رواج
 .دربلاو ءاتشلا بلكو نامزلا ةدشل اوثعشتو اوربغا دق اراغص ةيبص :اذهب ةيؤر فصي

 «اكمر» لاح «ناخدلا ىلع#» ةيبص كرت هريدقت ردقم لعفب بوصنم «ةيبص#» :بارعإلا

 «نأ» هيلإ فاضمو لعاف «مه .رغصأ» ٍضام لعف «ادع» ةدئاز «نإ» ىفنلا «ام) ةيبصل ةغفص

 ىف هيلع تلخد امو نأو ءريمض لعافلاو قالطإلل فلالاو ضام لعف «اكزا ةيردصم

 .ادع لوعفم ردصم ليوأت
 .ةيبيصأ مهمالك ىف رثكالاو ءاهظفل ىلع ترخص ثيح «ةيبص» هلوق :دهاشلا

 ١/١ صصخملاو 275١7 بضتقملاو 3/1 هيوبيس هركذ :هعضاوم

 ىلإ ةعبس نم وأ ةرشع ىلإ ةثالث نم ةعامجلا ىلع قلطيو هتليبتقو لجرلا موق :طهرلا (؟)
 .الاجر مهلك اونوكي نأ طرشب ةرشع
 .(عيراكأو عارك) ب ةخسن ىفو  قاسلا قدتسم وه :عاركلاو
 .رعشلا تيب نم لوألا رطشلا نم ةليعفت رخخآ :ضورعلاو
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 عمج طهارأ نأ ىلإ دربملا بهذو ءعمج مث لوُطبأ ليطبإ ىلإ ريغ مسالا نأ ليطابأ

 ضيراعأو «مسالا عمج نع هب ىنغتساو لطبأ ردصم لاطبإ عمج ليطابأو طهرأ

 .ضرعأ ردصم ضارعإ ريسكت

 نبا لاقو «ءثيدح ىنعمب ةثودحأ عمج ثيداحأ نأ ىلإ ءارفلا بهذو

 ىذلا ثيدحلا ىنعم ىف ال ىهاودلاو بئاصملا ىف لمعتست امنإ ةثودحأ نإ :فورخ

 ىف لايلو ءرفظ عمج ىف ريفاظأ :مهلوق عونلا اذه نم مهضعب دعو ءهب ثدحتي
 مهنال ءاليلق لمعتسم دحاو عمجب هيف ىنغتسا ام امه لب «هنم اتسيلو «ةليل عمج
 دعي نأ ىغبتيال اذكو :تلق - ارفظو ةليل رهشألا ناك نإو «ءاليلو .روفظأ) اولاق

 ظ . لمهم ريغصتب هيف ىنغتسا ام ةيليبل ريغصتلا ىف ١"(مهلوق
 متحنا حمفلا هتدم وأ ثينأت مله لبق نم رْيَغْصُلا ايت

 'حتلا هبامو ناركس دم وأ قبس لامفأ ةدّم ام كاَذَك

 :بارعإلا هوجوب ىرج بارعإ فرح ناك نإ ريغصلا ءاي دعب ام نأ ملعا

 رسك امك هرسك بجو بارعإ فرح نكي مل نإو ءديبز وحن لماوعلا ىضتقم ىلع
 :ءايشأ ةسمخ الإ ريسكتلا فلأ دعب ام

 ' .ىركسو ةحلط وحن فلألاو ءاتلا ىهو ثينأتلا ةمالع لبق ام :لوألا

 ةظفاحمو «ثينأتلا ءات لبق ام حتف بوجول - حتفلاب - ىريكسو ةحيلط امهيف لوقتف
 .فلألا ءاقب ىلع

 ءايلا نم لصفنا ولف :لثم امك الصتم ناك ام (مّلع لبق نم) هلوقب ىنعيو

 | .ةجريحد وحن رسك
 «هوحنو ءارمح ىف ةزمهلا لبق ىتلا فلألا ىهو ثينأتلا ةدم لبق ام :ىناثلا

 ىتلا فلألا مهدنع ةمالعلا امنإو «نييرصبلا روهمج دنع ثينأتلل ةمالع تسيل اهنإف
 ءارمح ريغصت ىف لوقتف ء«ريكذتلاو ثينأتلا ىف كلذ نايب مدقت دقو «ةزمه تبلقنا
 ش .فلألا ةمالس ىلع ةظفاحم  حتفلاب - ءاريمح

 )١( اج «ب .
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 ةروصقملا نيفلألا ةدملابو ءاهدحو ءاتلا ثينأتلا ملعب دارأ هلعلف :تلق نإف

 .ةدودمملاو

 هجو ال ءاتلاب هصيصختف اًضيأ ثينأت ملع ةروصقملا نأل كلذ حصي اال :تلق

 ىف هلوقك وهف هيف اهجاردنا مدعل «ثينأتلا ملع ىلع ةروكذملا ةدملا تفطع امنإو ءهل

 .اهلبق فلألا وأ ثينأتلا فلآ وأ ,ليهستلا

 ثينات ةمالع ءايلا ىلو امب لصتا نإف :ةيفاكلا حرش ىف هلوق :تلق نإف

 هلوق ىف ةجردنم ءارمح ىف ةدملا نأ ىضتقي - ءاريصحو ىَلْيِبَحو ةريمتك «حتف

 . ملع ثينأتل :هلوق ىلع ةيفاكلا ىف رصتقا كلذلو:(ثينأت ةمالع)

 .مدقت ام قيقحتلاو - كلذ ىف زوجي :تلق

 ىلع ةظفاحم لاميجأ هيف لوقتف لامجأ وحن لاعفأ فلأ لبق ام :ثلاثلاو

 .عمجلل (١)(ىتلا» فلألا ءاقب

 : هيث

 ضعب ىفو «درفملا لمشف ءاعمج نوكي نأب هديقي ملو «الاعفأ مظانلا قلطأ

 الف درفملا امأو «ركذام عمجلا لاثمف (ادرفم وأ اعمج لاعفأ فلآ وأ) ليهستلا خسن

 مل مهدنع الاعفأ نال «عمجلا نم هب ىمس ام الإ «نيرثكألا لوق ىلع هليثمت روصتي

 امك «لاعيفأ :تلق لجر مسا الاعفأ ترقح اذإ :هيوبيس لاق .تادرفملا ىف تبثي

 لاعفأ نيبو اهنيب اوقرف ءناشطع ريقحتك لاعفأ ريقحتف ءامسا نوكت نأ لبق اهرقحت

 .ىهتنا .اعمج الإ لاعفأ نوكي الو ءادحاو الإ نوكيال هنأل

 ةمرب :مهلوق هنم لعجو «تادرفملا ىف الاعفأ نييوحنلا ضعي تبثأ دقو

 «عمجلاب درفملا فصو نم نيرثكألا دنع وهو 0لامسأو قالخأ بوثو «راشعأ

 :قبس امك لاعيفأ هريغصتو

(1. 

 بوث :لاقيو.سوماق ه لامسأ بوث وهف قلخ الومس بوشلا لمس لاقي فدارم فطع (؟)

 .اقزم راص دق ناك اذإ .قالخأ بوث :لاقيو ءلامسأ
00 
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 ىلع رغصي لهف «تادرفملا ىف هتبثأ نم بهذم ىلع انعرف اذإ :تلق نإف
 ؟ليعيفأ ىلع وأ لاعيفأ

 رغصي هنأ  ادرفم وأ اعمج :ليهستلا ىف هلوقو مظانلا قالطإ ىضتقم :تلق

 . حتفلاب  لاعيفأ ىلع

 نباو ىسوم ىبأك (اعمج لاعفأ وأ) نييوحنلا نم لاق نم لوق ىضتقمو

 . رسكلاب - ليعيفأ ىلع رغصي هنأ بجاحلا

 امع ازارتحا (اعمج) هلوقب ديق :بجاحلا نبا فيرصت حارش ضعب لاقو

 . ىهتنا .ريشيعأ هريغصت نإف راشعأ وحن ءعمجب سيل

 . ىهتنا «(قبس هلوقب هبن اذه ىلعو ءاعمج لاعفأ فلأ وأ) :حراشلا لاقو

 فلأ ىأ :لاعفأل اديق (قبس) لعج هنأكو ءدييقتلا ىلع مظانلا مالك لمحو .ديقف

 نمو ئسوم ابأ هيف عبتتف هدبيقت امأ «عمجلا وهو «ريسكتلا باب ىف قباسلا لاعفأ
 اذإ :لاق هيوبيس نأل ؛أطخ اذه :ىسوم ىبأ لوق ىلإ ًاريشم نيبولشلا لاقو .هقفاو

 لمح امأو ءامسا نوكت نأ لبق اهرقحت امك لاعيفأ :تلق لجر مسا الاعفأ ترقح .

 لاعفأ نم الاح سيل (قبس) هلوق نأل ؛ميقتسي الف «دييقتلا ىلع مظانلا مالك

 كلذك :ريدقتلاو «هيلع مدقت قبسل لوعفم ةدمو ءام ةلص وه لب «هب اديقم نوكيف
 حرص لب «باتكلا اذه ريغ ىف قلطأ مظانلا نإف اًضيأو ءلاعفأ ةدم قبس ام

 .ملعأ هللاو .همالك لمحي اذه ىلعف .ليهستلا خسن ضعب ىف ميمعتلاب

 ملعي مل ناتدئاز نونو فلأ هرخآ امم هوحنو ناركس فلآ لبق ام :عبارلا

 لاقيف «ناركس ىلع مظانلا لاحأ اذهلو ءذوذش نود نيلاعف ىلع هيف امه ام عمج

 نابضغ وحن هلثم ناك ام كلذكو «نيراكس هعمج ىف اولوقي مل مهنأل «ناريكس هيف

 ناحرس وحن نيليعف ىلع رغص ذوذش نود نيلاعف ىلع عمج نإفءناشطعو

 تفتلي مل اذاش نيلاعف ىلع هعمج ناك نإو «نيحارس ىلع عمج هنإف ؟١)نيحيرسو
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 امهعمج اولاق مهنإف «ناسنإو 2')ناثرغ :كلذ لاثم «ناليعف ىلع رغصي لب «هيلإ

 .ناسينأو ناثيرغ :امهيف ليق ارغص نإف .دوذشلا ةهج ىلع نيسانأو نيئارغ

 ءاي هفلأ برعلا بلقت له فرعي ملو «ناتديزم نونو فلأ هرخآ ام درو اذإو

 .رثكأ هنال .ناركس باب ىلع لمح ؟ال وأ

 بكرملا زجع هب دارملاو «ثينأتلا ءات ةلزنم لزنم مسا لبق ناك ام :سماخلا

  .انه هركذي ملو «كبليعب هيف لوقتف كبلعب وحن

 ادع نيلصفنمهؤاتو ادم ثيح ثينأنلا فلأو

 بككرملاو فاضملارجعو 2بسنلل ارخآ د يزملا اذك

 انارفعزك عبرادعب نم انالمق اندايز اذكمهو

 الج ٍحْيِحْصَت ٍعْمَج وأ ةينثت ىلع لد ام لاصفنا رّدَقو

 «ةلصفنم دعت اهنأل «ةينامثلا ءايشألا هذهب ريغصتلا ىف دتعي ال هنأ :ىنعي

 ْ .ةلقتسم ةملك ةلزنم لزنت :ىأ

 .اهب ممتم ريغ رغصي اهلبق ام نأ.اهب دادتعالا مدع ىنعمو

 .ءاطهار وحن ةدودمملا ثينأتلا فلأ :لوألا

 . ةلظنح وحن ثينأتلا ءات : ىناثلا

 . 7ىرقبع وحن بسنلا ءاي :ثلاثلا

 . سمش دبع وحن بكرملا فاضملا زجع :عبارلا

 .كبلعب وحن هركذ مدقتملا فاضملا ريغ ىنعي .بكرملا زجع :سماخلا

 نارفعز وحن ءادعاصف فرحأ ةعبرأ دعي ناتدئازلا نونلاو فلآلا :سداسلا

 .سوماق ه عاج حرفك ثرغ نم ىراكسك ىئارغ هعمجو ةنكاس ءارف نيغلا حتفب :ناثرغ )١(
 .بيجع ءىش لك هيلإ نوبسنيف نجلا دلب مسا هنأ برعلا معزت ءرقبع ىلإ ةبسن :ىرقبع (؟)
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١ 
 )نارثوبعو )

 .اهمكح

 .نيملسم وحن ةينثتلا ةمالع :عباسلا

 .تاملسمو نيملسم وحن حيحصتلا عمج ةمالع : نماثلا

 ديبعو ىرقيبعو ةلظينحو ءاطهيور اهريغصت ىف لوقتف اهب دتعي ال هذهف

 مامت ردقيف «تامليسمو نيمليسمو نامليسمو نارثيبعو نارفيعزو كبليعبو «سمش
 .اهرئاس اذكو ءاتلاو فلألا لبق ريغصتلا ةينب

 :تاهيبنت

 هيبنتلا مدقت دقو (لصو عمجلا ىهتنمل هب امو) هلوق قالطإل دبيقت اذه :لوألا
 . هيلع

 اهب داذتعالا مدع ىف ثينأتلا ءاتك هيوبيس دنع ةدودمملا فلألا تسيل :ىناثلا

 -©9ءائيرقو «ءاكاربو ءالولج وحن ىف هبهذم نأل ؛هجو لك نم

 - ءاثيرقو ءاكيربو ءاليلج :اهريغصت ىف لوقتف «ءايلاو فلآلاو واولا فذح

 الو .ديدشتلاب - ةقيرف اهريغصت ىف لوقي هنإف "”ةقورف وحن فالخب فيفختلاب
 بهذمو .ءاتلا فالخب ءهجولا اذه نم اهب دتعي هدنع فلألا نأ رهظ دقف «فذحي

 ءاليلج :اهريغصت ىف لوقيف .هيوخأو ءالولج ىف ءايلاو فلآلاو واولا ءاقبإ دربملا

 . هئاتو ثينأتلا فلأ نيب ايوسم ماغدإلاب - ءاثيرقو ءاكيربو

 دم فرح هثلاث امم

 فلألاب اهبشو ثينأتلا ءاهب اهبش ةدودمملا ثينأتلا فلأل نأ هيوبيس ةجحو

 لبق نم ءاهلاب هبشلا ربتعا دقو ءامهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ نيهبشلا رابتعاو «ةروصقملا

 )١( تبن مسا :نارثوبع ٠

 اهنيب ناسارصخخ قيرط ىف قارعلا داوس ىحاون نم ةيحان - هيناث مضو هلوأ حتفب حتفب :ءالولج (؟)

 ناوريقلا نيبو اهنيب ايقيرفأب ةروهشم ةنيدم :اضيأ ءالولجو ء«خسارف ةعبس نيقناخ نيبو

 .اليم نورشعو ةعبرأ
 .لاتقلا ةدش : ءاكاربلاو
 .دوسأ رمتلا نم برض : ءاثيرقلاو

 )"( .عزفلا ديدش ناك اذإ ءقرف لجرو «ةقورف ةأرماو ءةقورف لجر لوقت :ةقورف
  3يح
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 ىنغ الف ام هجوب لاصفنالا ريدفتو طوقسلا مدع ىف اهل ةدودمملا فلألا ةكراشم

 اهنإف ءاهوحنو ءالولج ىف واولا توبث مدع ىف ةروصتقملا فلألاب هبشلا رابتعا نع

 اذكف «ثينأتلا فلأ ءاقب دنع نيعتم ريغصتلا ىف اهطوقسو «ىلوألا ىرابح فلاك

 .ريغصتلا ىف اهوحنو ةروكذملا واولا طوقس نيعتي

 ةقفاوم ىضتقت هئاتو ةدودمملا ثينأبلا فلأ ا ةيوست نأ ماعاو

 وصحن ىفو ؛ملع ريغ وأ امل (نيثالث) وحن ىف انغيأ فلتسخا :ثلاثلا

 - نوئيلُت :لوقتف فذحلا هيوبيس بهذمف ءامالعأ (تافيزرظو «نيفيرظو «نيرادج)

 اذكو «ءالولج ةلماعم لموعف ءدرجم ظفل ىلع هئراط ريغ هتدايز نأل - فيفختلاب

 .كلذ عيمج ىلع صن .«حيحصتلا عمجو ةينثتلا ةمالع هيف امم املع لعج امب لعفي

 اقمتاو ءالولج ىف لعفي امك ماغدإلاو كلذ ىف دملا فرح ءاقبإ دربملا بهذمو

 انه ركذي ملو ديدسشتلا ىلع امالسعأ نلعجي مل اذإ (تافيرظو «نيفيرظ) وحن ىف
 . ليصفتلا اذه

 يي ميرا ىلع ىَتَم رصقلا وُذ ثيناتلا فلآو

 ناكمإ مدعل ةدودمملا نم لاصفنالا ريدقت نع دعبأ ةروصقملا ثينأتلا فلأ

 جرخي اهءاقب نإف ءادعاصف ةسماخ ريغصتلا ىف فذحمت كلذلف ءاهب قطنلا لالقتسا

 تناك نإف .(0 ةيغلو رقيرق ىزيغلو ىرقرق ىف كلوقك ليعيعف لاشم نع ءانبلا

 ىلإو ؛هسكع زاجو ثينأتلا فلأ ءاقبإو ةدملا فذح زاج ةدئاز ةدم اهلبقو ةسماخ

 و هام م وسلا ها بمص واس

 ا ريبحلاو رداف ىريبحلا نيب رْيَخ ىَراَبح ريغصت َدنعو

 بلقب ريبحلا تلق ثينأتلا فلأ تفذح نإو «ىريبحلا تلق ةدملا تفذح نإف

 .اهيف ريغصتلا ءاي مغدت مث ءاي ةدملا

 لفقك - زغللا لثم : احوتفم هيناث ديدشتو هلوأ مضب :ىزيغللاو ءعضوم مسا :ىرقرق )غ0(

 . هلم دارملا ىفخأو مالكلا نم ىمعام وهو  لبجكو بطركو
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 ابصُن ةَمْيَوُ ص ةميقق بلك اني اناث لصأل ُدُدراو ل ل وس هال هنا
 :نيطرشب ريغصتلا ىف هلصأ ىلإ دري ىناثلا نأ ملعا

 جردناف ةزمه ىلت ةزمه ريغ لدب نوكي نأ :ىناثلاو ءانيل نوكي نأ :لوألا

 :عاونأ ةثالث كلذ ىف

 «نقومو بانو ةميقو نازيمو باب وحن نيل نع ابلقنم انيل ناك ام :اهلوأ

 نع هءاي نأل نيزيوم نازيم ىفو ءواو نع هفلأ نأل «بيوب باب ريغصت ىف لوقتف
 «واو نع ةبلقنم امهيف ءايلا نأل ؛؟ةميود ةميدو ةميوق ةميق ىف لوقت كلذكو واو

 نع هواو نأل نقييم نقوم ىفو .ءاي نع هفلأ نأل «بيين - نسلا وهو بان ىفو

 «طاريقو رانيد وحن ةزمه ريغ حيحص فرح نم االدبم انيل ناك ام :اهيناثو

 امهريغصت ىف لوقتف «نيلثملا لوأ نم لدب امهيف ءايلاو ١2)طارقو راّثد امهلصأ نإف

 ش .لادبإلا ببس لاوزل «طيريرقو ريئيند

 هلصأ نإف بيذ وحن ةزمه ىلت ال ةزمه نم الدبم انيل ناك ام :اهشلاثو

 اعوجر  ةزمهلاب  بيؤذ :تلق هترغص اذإف «ةزمهلا نم لدب هيف ءايلاو «ةزمهلا
 .اهلبق ام راسكنال امنإ ءاي ةزمهلا بلق نأل ءهلصأ ىلإ

 .دعتم ىف جاجزلل افالخ دعيتم دعتم ىفو  ةزمهلاب  مئيوق مئاق ىف لوقتف نيل

 « حيحصلا وهو «هيوبيس بهذم لوألاو «دعيوم :هيف لوقيف ءهلصأ ىلإ هدري هنإف

 ال دعيتمو «دعوم وأ «دعوم وأ «ءدعوم هربكم نأ مهوأ دعيوم هيف ليق اذإ هنأل

 . هيف ماهبإ

 ءايو مدآ فلأك ةزمه ىلت ةزمه نم الدبم انيل ناك ام ىناثلا طرشلاب جرخو

 ىلع رغصيف ةميأ امأو ءاواو هفلأ بلقتف مدآ امأ ءامهلصأ ىلإ نادريال امهنإف ةميأ
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 | :تاهيبنت

 دري ال هنإف) ريغصتلاب لوزت ال ام ةلعل لدبأ امنإ لصفلا اذه طباض :لوألا

 .هلصأ ىلإ در ريغصتلاب لوزت ةلعل لدبأ امو 2١١ (هلصأ .ىلإ

 . طورشم - درلا ّىنعي  وهو) ةيفاكلا حرش ىف هلوق نأ هانركذ امب رهظ : ىناثلا
 نم الدبم) لوقي نأ ىغبني لب ءررحم ريغ (نيل نم الدبم نيل فرح فرحلا نوكب

 | . ليهستلا ىف ركذ امك (ةزمه ىلت ةزمه ريغ

 :ةيفاكلا ىف لاق امك نيل نع بلق هدارم نأ (بلق انيل) هلوق رهاظ :ثلاثلا

 ْنمَق ٌدرلاب وهف اًنيَع نيللا ىذ 2 نم َلدَّبأ ايناث لصال ُددراو
 نيل فرح لادبإ ىلع قلطي ال فيرصتلا لهأ حالطصا ىف بلقلا نأل كلذو

 حرش ىف هب حرص .نيل نم الدبم هنوك طارتشا مهوي هموهفمف كلذك ناك اذإو

 ش . ةيفاكلا

 نم الدبم ناك ام لمشيف «لادبإلا قلطم انه بلقلاب هدارم لعلف :تلق نإف
 .هريغ نم الدبم ناك امو نيل

 . '©9(ةزمه ىلت ةزمه نم الدب ناك ام) هيلع درو اذه ىلع لمح اذإ :تلق
 . هنثتسي مل هنإف

 - اضيأ اوزاجأو ءواولاب بيون ءاي هفلأ امم بان وحن ىف نويفوكلا راجأ :عبارلا

 ازارج امهيف هزاوج ىلع ليهستلا ىف مهقفاوو ءاواو خيش وحن ىف ءايلا لادبإ
 .ذاش نييرصبلا دنع وهو «ةضيوب ةضيب ىف عمس هنأ هديؤيو ءاحوجرم

 ملو .هظفل ىلع هورغص مهنأ هذوذش هجو ( دييع ديع ىف ذشو) هلوقو

 . لصألا ىلإ ءايلا اودري ملف «دوعي داع نم هنأل «ديوع «هسايقو .هلصأ ىلإ هودري

 .دايعأ هعمج ىف مهلوق ىلع المح :حراشلا لاق

 .(هلصأ ىلإ دري جل) ١-0 ءب ىفو-أ(0)

 . (ةزمه ىلت لدب ناك ام) أ ىفو ج ءب (؟)
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 نيبو هنيب اقرف دايعأ ىلع هوعمج :اولاق مهنأل ؛رظن هيف هريغ لاقو :تلق

 الو ءدوع ريغصت نيبو هنيب اقرف دييع ىلع هورغصو :لاقي نأ ىغبنيف دوع عمج
 .رخآلا ىلع الومحم امهدحأ لعج ىلإ ةجاح

 هاج ا هاو د مااس هه و 1

- 

 ملع ريغصتل ام اذ نم عمجلل ..متحو ... :هلوقو
 ص

 :©!)هلوقو دايعاك ذش ام الإ «نيزاومو باوبأ نازيمو بانو باب ىف كلوقك

 قئايملا دقع ماوقألا لأسن الو اننذإب الإ رهدلا لحي ال ىمح

 .قئاوملا :ديري
 ريمسو رب 532, 52 سل ريب هشلرعللاو 3407 2

 لهجي هيف لصالا اماذك اواو لعجبي ديزملا ناثلا فلألاو

 :ماسقأ ةسمخ اهلف ةيناث تناك اذإ فلألا

 .بابك واو نم لدبم : ىناثلاو «بانك ءاي نم لدبم لوألا

 .©9باصو جاعك لصألا لوهجم :ثلاثلاو

 ١ . براضك دئاز :عبارلاو

 . مدآك ةزمه نم لدبم : سماخلاو

 اواو نابلقنيف عبارلاو ثلاثلا امأو «ءلصألا ىلإ نادري امهنأ مدقتف نالوألا امإف

 . بريوضو بيوصو جيوع :لاقيف «تيبلا ىف هلوقب راشأ امهيلإو ٠.

 )١( ليوطلا نم وهو  ةرد مأ نب ضايع وه :هلئاق -. .
 نم ءدحأ هبرقي الو مامإلا هيمحي ىذلا عضوملا وه ءاحلا رسكيب ىمحملا (ىمح) :ةغللا

١ 
 .لالحإلا نم (لحيال) هامحأو ناكملا ىمح

 هنأ ىلع عفرلا عضوم ىف لعافلا بئانو لعفلا نم ةلمج لوهجملا ةغيص ىلع (لحيال)

 ال) لعفلاب قلعتم (اننذإب) ءاشتسا ةادأ (الإ) ةيفرظلا ىلع بوصنم (رهدلا) ىمحل ةفص

 (ماوقألا) اهلبقام ىلع فطع ةلمجلاو ريمض لعافلاو عراضم لعف لأسنو ةيفان ال (لأسن

 هيلإ فاضم (قئايملا) ناث لوعفم (دقع) هب لوعفم
 قاثيم عمج هنأل قئاوملا هيف سايقلا نإف (قئايملا دقع) هلوق :دهاشلا 7١/١.

 : 1١/7١ ةيفاشلا حرشو 26/١17 شيعي نباو ء””/6 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .ربصلا ةراصع ىهع :ليقو «ةباص هتدحاو .رم رجش مسا : باص (؟)
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 . هيلع هبني ملو «مديوأ وحن اضيأ اواو بلقنيف : سماخخلا امأو

 براوض :لوقتف ؛ريغصتلا مكحك ىناثلا لادبإ ىف ريسكتلا مكح نأ ملعاو

 .مداوأو

 اَمَك اَلاَث ءاتلا َرْيَغ وْحَي مل ام ريغصتلا ىف صوقنملا لمكو

 فرح ام وهو «صاخلا لصأ هنم فذح ام وهو «ماعلا وه انه صوقنملا

 .ةرسك اهلبق ةمزال ءاي هبارعإ

 نيفرح ىلع ناك نإ هنم فذح ام دري نأب لمك روكذملا صوقتملا رغص اذإف

 لوألا ءاف درب  ةيديو ةبييثو ذيخأ اهيف لوقتف - ديو ةبثو - هب ىمسم (ذخ» وحن
 . ثلاعلا مالو يناثلا نيعو

 ءاف درب « ةينس وأ ةهيئسو ةديعو :امهيف لوقتف : ةئسو ةدع وحن « ىئانثلا لمكي

 . ىناثلا مالو لوألا

 ؟نيعلا فوذحم عونلا اذه نم درو لهف :تلق نإف

 بهذ  ةبث وهو فالخ هيف ادحاو اظفل الإ الاثم كلذل فرعأ ال :تلق

 ةفوذحم اهنأ ىلإ هريغ بهذو «بوثي باث نم نيعلا ةفوذحم اهنأ ىلإ جاجزلا

 .ىلوألا وهو «تعمج اذإ تيبث نم ماللا

 ضوحلا طسو نم ءاملا عمتجم ىه ىتلا ةبثلا ىف امنإ فالخلا اذهو

 فرعأ ل «ماللا ةفوذحم نم ىهف «سانلا نم ةعامجا ىه ىتلا ةبثلا امأو

 .افالخ كلذ ىف

 . «هيلإ ةجاحلا مدعلا ؛فذح ام هيلإ دري مل ءايلا ريغ ثلاث ضوقنملل ناك نإو

 >«كيوشو «ريوه ١١تيمو و كاشو راه ىف لوقتف ؛ هنودب ىتأتت ليعف ةينب نأل

 :هلوقب ر اشأ اذه ىلإو « تييمو

 .نابص .
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 لَ ريغ وحَيْمَل 2 ..آم...
 ثلاثلا ناك نإو «فوذحملا هيلإ دري مل ءاتلا ريغ اثلاث ىوح نإ هنأ هنم مهفف

 . هيلإ درو اهب دتعي مل ءاتلا وه

 :تاهيبنت

 ساقي الو  فوذحملا درب  ريوه راه ىف برعلا ضعب لوق ذش :لوألا
 سنويو ورمع ايأ نأ الإ ىنزالاو سنوي نع اضيأ لقنو ءورمع ىبأل افالخ «هيلع
 .امهيف اهدري ال ىنزاملاو ءرشو ريخ ىف ةزمهلا نادري

 ؛تخأو تنب ءات لمشيل «ءءاهلا ريسغ لقي ملو «(ءاتلا ريغ) لاق امنإ :ىناثلا

 .فوذحملا درب  ةيخأو ةينب :لاقي لب ءاضيأ اهب دتعي ال اهنإف

 ءاطسو وأ الوأ ناك ولو «نيفرح ىلع دار ام (انلاث) هلوقب ىنعي :ثلاثلا
 راجأو «ةعراضملا فرحب ادادتعا دري الف «ئىري :©37ىري ريغصت ىف كلوقك لوألاف

 هبهذم لصأ ىلع نوني الو دري سنويو .ىري :نالوقيف ؛درلا ىنزاملاو ورمع وبأ
 . طسولا لاثم مدقتو ءهوحنو ''7ليعي ىف

 نأل «لصولا ةزمه وأ ءاتلا ريغ وحي مل ام :لوقي نأ ىغبني ناك :تلق نإف

 .هيف ىه اميف فوذحملا دري لب ءاضيأ اهب دتعي ال لصولا ةزمه

 ىقبيف تفذح رغص اذإ لصولا ةزمه هيف ام نإف «كلذ ىلإ جاتحي ال :تلق

 «ىنبو ىمس :امهريغصت ىف لوقت «نباو مسا وحن امهل ثلاث ال نيفرح ىلع

 .لوألا كيرحتب اهنع ءانغتسا لصولا ةزمه فذحي

 ىلإ الصوت ريغصتلا ىف اضيأ لمكي اعضو ىئانثلا نأ ىلإ راشأ (امك) هلوقو
 .قباسلا عونلا فالخب دريف «ثلاث هل ملعي مل عونلا اذه نأ الإ ليعف ءانب

 :نيهجو اعضو ىئانثلا ىف ليهستلاو ةيفاكلا ىف زاجأو

 ىنع - امهب ىمسم - لهو نع ىف لوقتف «ةلع فرحب لمكي نأ :امهدحأ
 . ىلهو

 "7 .ىلعي ريغصت :ليعي () .هب ىمسم يري(١)
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 حرصو ء«ليلهو نينع :امهيف لوقتف «فعاضملا ليبق نم لعجي نأ :رخآلاو

 . حراشلا مزج هبو «ىلوأ لوألا نأب ليهستلا ىف:

 ؟واوب وأ ءايب لمكي لهف ةلع فرحب لمك اذإ :تلق نإف

 20 (هنال) ءاي هنأ فنصملا مالك رهاظو ءءاي وأ واو :لاقف مهضعب-ريخ :تلق

 . 2 .رهظألا وهو «ءءاي هنأ ىلع ىدبألا .صنو « مدي ههبش

 .. :ناهيبت
 اذإ ةيفرحلاو ةيمسالا «ام) وحن ىف ىظفل رثأ نيهجولا نيذهل رهظيال :لوألا

 ....حضاو وهو ءىوم نيريدقتلا ىلع لوقت كنإف - امهب ىمس

 هوحنو ام نأل ؛ديجب سيلف «ليثمتلا دارأ هنأل ءرظن (امك) هلوق ىف :ىناثلا

 .. «ريظنتلا دارأ نإو ءهب لثمي فيكف صوقتنملا ليبق نم سيل ءاعضو ىئانثلا نم

 .هنم فذح ام هيلإ دري صوقنملا نأل ؛ليمكتلا قلطم ىف الإ صوسقنملا ريظن سيلف
 . لمكي (ام) وحن نأ الإ همالك نم كاذ ذإ ذخؤي الف ءفوذحم هل ملعي مل اذهو.
 ٠ .ملعأ هللاو ءلمكي امب ىردي الو ءصوقتملا لمكي امك

 اًفطْعملا ىنْعَي فّيطعلاك لصألاب 2 ىّقَتما ركب ميخرتب نمو

 نم هديرجتب مسالا ريغصت وهو «ميخرتلا ريغصت ىمسي عون ريغصتلا نم
 ”رغص ةعبرأ هلوصأ تناك نإو «ليعف ىلع رغص ةثالث هلوصأ تناك نإف «دئاوزلا

 دماحو ناذمح ىفو ءزيهز :رهزأ ىفو .فيطع :فظعم ىف لوقتف لعيعف ىلع

 .رفيصعو سطيرق :روفصعو ساطرق ىف لوقتو ءديمح دمحأو دومحمو

 ْ :تاهيبنت

 .«ثنؤم هامسمو .لوصألا ىثالث ميخرتلا ريغصت رغصملا ناك اذإ :لوألا

 . ةليبحو ةديعسو ةبيلغ :ىلبحو داعسو بالغ ىف لوقتف «ءاتلا هتقحل

 .ج 1 (0)
 مو
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 ريغصت ثنؤملاب ةصاخلا فاصوألا نم قلاطو ضئاح وحن ترغص اذإ :ىناثلا

 .ركذمل ةفص لصالا ىف امهنأل «قيلطو ضييح :تلق «ميخرتلا

 لك نم اوفذحف «ءعيمسو هيرب ليعامسإو ميهاربإ ريغصت ىف ذش :ثلاثلا

 ماللاو ميملا امأ ءلوصأ ماللاو ميملو امهيف ةزمهلا نأل ؛نيدئارو نيلصأ امهنم
 اهنأ هيوبيس بهذمو ءةيلصأ اهنأ دربلا بهذم :فالخ اهيفف ةزمهلا امأو «قافتابف

 لاقو «هيريبأ :دربملا لاقف ءميخرت ريغل نيمسالا ريغصت امهيلع ىغبنيو «ةدئاز

 «برعلا نم هريغو ديز وبأ هعمس ىذلا حيحصلا وهو «ليعيمسو ميهيرب :هيوبيس
 بهذم ىلعو «ليعامسو ميهارب :هيوبيبسو ليلخلا لاقف ؛امهعمج ىغبني اذه ىلعو

 ةمهاربو «ءاي ريغب لعامسو مهارب نويفوكلا ىكحو «عيماسأو هيرابأ دربملا

 .ءايلا نم لدب ءاهلاو ؛ةلعامسو

 «هيرب هريغصت ىف لاقي امك هارب بلعث زاجأو « عماسأو هرابأ :مهضعب لاقو

 .نوليعامسإو نوميهاربإ :لاقيف «ةمالس عمج اعمجي نأ هجولاو

 :ليقو «بلعتو ءارفلل افالخ «مالعألاب ميخرتلا ريغصت صتخي ال :عبارلا

 نمو «قلبأ ريغصت ؟١"مذيو قيلب ىرجي) :برعلا لوق ليلدب .نييفوكللو

 لوق نم هنأ برعلا معزت :ىعمصألا لاق .2”قيرأ ىلع قيبرلا مأب ءاج) :مهمالك
 ةزمه ريغصتلا ىف واولا تبلقف «قروأ لمج ىلع لوغلا ىأر لجر

 ريغصت نوكي نأ لامتحال «هيف ةجح الف ")(هلمج قيمح فرع) مهلوق امأو

 - سار # ما - د و .٠ هس ى,ةد ماو

 نسك ىثالث رع ثنؤم نم ترغص ام ثينأتلا اتب متخاو

 ٠ .1569 ىناديملل لاثمالا عمجم  باعي كلذ عمو .قبسي ناك سرف مسا :قيلب )١(

 ريغصت قيرو هلصأاف :قيرأ.امأو ء«تايحلا نم هلصأو «ةيهادلا :قيبرلا مأ :ديبع وبأ لاق (؟)

 :لاقيو هردق فرع هائعم :لاقيو «سانلا ةسناؤم ىف طارفإلا ىف برضي «هيلع أرتجاف

714 . 
000 
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 ىف ايثالث ناك اذإ ةمالسع الب ثنؤملا مسالا ريغصت ىف ثيثأتتا ءات قحلت

 .لآملا ىف وأ لالا ىف وأ لصألا

 .ةيدي هريغصت ىف لوقتف «لصالا ىف ىئالث هنإف دي وحن :لوألاف

 .ةريودو ةنينس امهريغصت ىف لوقتف .رادو نس وحمن : ىناثلاو

 :ناعون :ثلائلاو

 وحن ءاتلا هقحلت رغص اذإ هنإف ,«ةلتعم مال لبق ةدمب ايعابر ناك ام امهدحأ

 «ريغصتلا ءاي ىلوألا تاءاي ثالثب - ىبيمس هيف لصألا نأل كلذو «ةيمسو ءامس

 سايقلا ىلع نيعءايلا ىدحإ تفذحف «ةملكلا مال لدي : ةثلاثلاو ءةدملا لدب ةيناثلاو

 .درجملا ىثالثلا حلت امك ءاتلا هتقحلف ءايثالث مسالا ىقبف «بايلا اذه ىف ررقملا

 . هنايب مدقت دقو «ةثالث هلوصأ امم ميخرتلا ريغصت رغص ام :رخآلاو

 امهنم لوألا ىلإ راشأو «ءاتلا امهقحلت ال نيعون طباضلا اذه نم ىنثتسا مث
 .ءومٍ يسع ل م. سس دم دو هاءلسو د . 8

 سمخو رقبو رجشك سبل اَذ ىري اتلاب نكي ملام 2 :هلوقب
 وحن ءاتلا عزنب هدحاو نم زيمتي ىذلا سنجلا مسا قحلت ال ءاتلا نأ : ىنعي

 ةريجش امهريغصت ىف تلق ول ذإ «ريقبو ريجش امهريغصت ىف لوقتف رقبو رجش

 نم امهنود امو ارشعو اعضب اضيأ قحلت الو «ةرقبو ةرجش ريغصتب سبتلال ةريقبو

 كلذ نأ مهوتل «ةريشعو ةعيضب :ليق ول ذإ ءريشعو عيشب : :لاقي لب ' «ثنؤملا دنع
 معو 0٠6

 ءاهيلع ساقي ال ةضصوصخمم ظافلأ ىف «سيل نود ءاتلا كرت فش :ىنعي

 - عردو سوقو سرفو برحو - لبإلا نم نسملل بانو 2'لوشو ءدوذ :ىهو

 ,عردلاو برحلا ركذي برعلا ضعبو .©"”فصّتو لعنو ىحضو سرعو .ديدحلل

 .كلذ ريغ :ليقو «ةرشع ىلإ ةرعبأ ةثالث نم :دوذلا )١(

 .اهنبل فجف رهشأ ةعبس اهعضو وأ اهلمح نم اهيلع ىتأ ام لبإلا نم ىهو :لوشلا
 ه ةميلولا ماعط نيتمضيو مضلابو ءدسألا ةؤبلو ءاهلجرو لجرلا ةأرما  رسكلاب : سرع قفز

 .رسكلا انه بسانملاو - سوماق
 . مجعلا فالخ : برعو

 .ربكلاو رغصلا نيب ةطسوتلا ةآرملا ىه :فصنو
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 :لاقف «ءسوقو سرع ىف ءاتلا قحلا مهضعبو «ليبقلا اذه نم نوكي الف .«سرعلاو

 . هسيوفو ةسيرع

 :تاهيبنت

 وحن :ىنعأ لوألا عونلا ءانثتسا ىلإ ليهستلاو ةيفاكلا ىف ضرعتي مل :لوألا

 . سمخو رجش

 اذإ «ثنؤملا فاصوأ نم قلاط وهو رخآ اعون ىنثتسي نأ ىغبني ناك :ىناثلا

 .هيلع هيبنتلا مدقت دقو «ميخرتلا ريغصت رغص

 ىف لوقت لب «ثينأتو ريكذت نم هنع لقن امب ملعلا ىف رابتعا ال :ثلاثلا

 ىرابنألا نبال افالضخ «نييع  لجر ملع  نيع ىفو «ةحيمر - ةأرما ملع حمر

 :مهلوقب لدتساو «ةنييع :ىناثلا ىفو «حيمر :لوألا ىف لوقتف «لصألا رابتعا ىف

 .ارغصم لقن امم كلذ نأب بيجأو «هوحنو نصح نب ةئييع

 تقحلاو ترغص مث ءاتلا هذه تفذح تخأو تنبب اثنؤم تيمس اذإ : عبارلا

 :لوقتف ءءاتلا قحلت مل اركذم امهب تيمس اذإو «ةيخأو «ةينب :لوقتف ثينأتلا ءاتب

 .ىخأو ىنب

 رثك اًيئآلث اًميف ات قاحل ..ردنو .. :هلوقو

 :ءارو ىف مهلوق كلذو «ةثالث ىلع داز ام ريغصت ىف ءاتلا قاحل ردن :ىأ

 1 ةميديدق :مادق ىفو «ةميمأ :مامأ ىفو - ةزمهلاب - ةئيرو

 .هيلع مدقت هلوعفم (ايثالث)و ةرثكلا ىف هقاف ىنعمب (رثك) هلوقو

 : هيبنث

 ءاجيف «ةزيغيغلو ةريبح (١)ىزيغلو ىرابح ريغصت ىف لاقي نأ ورمع وبأ راجأ

 «عمجلاو دحاولاو « ىثنألاو ركذلا ىلع عقي رئاط  هيناث فيفختتو هلوأ مضب :ىرابحلا قفز

 .ةزوألا لكش ىلع وهو

2 ١ 



 ءاتلا قحلت الو :لاق هنإف ءهتقفاوم ليهستلا رهاظو ءةفوذحملا فلألا نم اضوع ءاتب

 .ةسداس وأ ةسماخ ثينأتلا فلأ هنم تفذح ام الإ ءركذ ام ريغ ذوذش نود
 2 0 ربااشال مل 0 0 عر ري يل

 ىتو ات اهنم عورفلا عم ءاذو ىتلاو ىذلا اذوذش اورغصو

 ! «نكمتملا ريغ لخدي الأ. هقحف ءمسالا ىف فيرصتلا ةلمج نم ريغصتلا

 0 8 فصويو فصوت اهنوكل .نكمتملا تهباش تالوصوملاو ةراشإلا ءامسأ نأ |

 ' كرتف ,نكمتملا ريغصت هب فلوخ هجو ىلع نكل ءاهضعب ريغصت حيبتسا كلذلف
 ءرخآلا ىف ةديزم فلآ ةمض هنم ضوعو ءريغصتلا لبق هيلع'ناك ام ىلع اهلوأ
 ايذللا :ىتلاو ىذلا ىف ليقف ءةحتف دعب ةنكاس ةثلاث ءاي ةدايز ىف نكمتملا تقفاوو

 ىذلا عمج ىف هيوبيس لاقف عمجلا امأو «نايتللاو نايذللا :امهتينثت ىفو ءايتللاو

 لاقو ء«ءايلا لبق رسكلاو واولا لبق مضلاب  ابصنو ارج نييذللاو اعقر نويذللا

 .روصقملاك  حتفلاب  نييذللاو نويذللا :شفخألا

 ةينثتلا ىف ايذللا فلأ تفذح :لوقي هيوبيسف «ةينثتلا نم فالخلا أشنمو

 .نينكاسلا ءاقتلال تفذح :لوقي شفخألاو «هريغو نكمتملا نيب اقرفو افيفخت

 .ىذلا عمج ىف هيلإ دنتسي ام برعلا نع لقني ملو :مهضعب لاق

 ركذي ملو «ىتلا زيغصت ايتلل عمج وهو «تاييتللا :ىتلا عمح ىف اولاق
 لاقو .امهعمجو امهتينثتو ايتللاو ايذللا ريغ ترغص ىتلا تالوصوملا نم هيوبيس
 «نيئاللاو ىئاللا ىف نويوللاو ايوللاو «ىتاللا ىف اتيوللاو تايتللاو :ليهستلا ىف

 ريغصت امهالك اتيوللاو .تايتللا نأ همالك رهاظو .نيثاللاو ىتاللا ريغصت دازف

 امك ايتللا عمج وه امنإف تايتللا امأو . شفخألا هركذ .حيحصف اتيوللا امأ «ىتاللا

 ءانغتسا رغصي ال ىتاللا نأ هيوبيس بهذمو . للا ريغست هلعج يف وجنت 2 قبس

 اللا هريغ زاجأو ءزومهم ريغ ىاللا ىف ايوللا اضيأ شفخألا زاجأو ءايتللا عمجب

 .نوئيوللا نيثاللا ىف لاقو ىئاللا ىف

 بهذم اذهو «ىتاوللا الو ىتاللا ريغضصت روجي ال هنأ حيصحصلاو :ليق

 . ةي وبسس



 نايذ : ةينثسلا ىفو «ايتو ايذ :اولاقف ءاتو أذ ةراشإلا ءامسأ نم اورغصو

 ملو «ءايلوأ :-_ دملاب  ءالوأ ىفو ءايلوأ :- رصقلاب - ىلوأ ىف اولاقو «نايتو

 . كلذ ريغ اهنم اورغصي

 :تاهيبنت
 .ريسكتلا ىف اهل ام باطخلاو ةينثتلا نم ريغصتلا ىف ةراشإلا ءامسأل :لوألا

 «ةملكلا نيع ىلوألا «تاءاي ثالثب ءابيتو اييذ ايتو ايذ لصأ نأ :ىناثلا

 هرخآ فلألا ةدايز عم كلذ اولقتساف «ةملكلا مال ةثلاثلاو «ريغصتلل ةيناثلاو

 ءاي حتف-مزل تفذح ول ةئلاثلا نألو .«فذحت الف ىنعمل ريغصتلا ءاي نأل ءايلا تفذحف

 .فلألا لجأل ريغصتلا

 ؟ريدقتلا اذه ىلإ ىعادلا ام :تلق نإف

 قحلت ال اهنوك نم ريغصتلا ءايل رقتسا ام ىلع ةظفاحملا هيلإ ىعادلا :تلق

 .ةثلاث الإ

 ىف ىثالث اذ نأ .نييرصبلا لوق ىلع ميقتسي امنإ ريدقتلا نم ركذ ام : ثلاثلا

 . اضيأ ءاي ىهو «ةفوذحم ةملكلا نيعو «ءاي نع هفلأ نأو عضولا“

 هذه نإ :ليق دقو «تيوط باب نم نوكتف واو هنيع نأ ىلإ مهضعب بهذو
 .ةفوذحملا ىه ماللاو نيعلا ىه فلألا

 ةدئاز مهدنع فلألا نال ميقتسي الف ىليهسلاو نييفوكلا بهذم ىلع امأو

 ١ .دحاو فرح ىلع عضو امم وهو

 0 .ءام ىف مدقت امك ريغصتلا ىف لمكي هنأل «نكمي

 :ليق .اهلوأ مض نم ضؤع ءامسألا هذه رخآ ىف فلألا نأ اوركذ : عبارلا

 .ةغل مضلا نأ ليهستلا ىف ركذو «ءايتللاو ايذللا مال مض نم ىكح ام هدريو

 ءاي تلدبأ هفلأ نأل «ةرهاظ  رصقلاب  اَيلأ ىف فلألا ةدايز :سماخلا

 ش .اهيف ريغصتلا ءاي تمغردأو
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 الثل ةزمهلا لبق تقحلا ةديزملا فلألا نأ دربملا بهذمف - املاب  ءاَيلأ امأو
 ٠ ,ءالوأ فلأ نع ةبلقنم ةيناثلاو ريغصتلل ىلوألا ءايلاف ءاروصقم دودمملا ريصي

 امك ارخآ تديز فلألا نأ جاجزلا بهذمو .ةديزملا ىه ةزمهلا لبق ىتلا فلألاو

 فلآلا تيلقو ةئلاث ءايلا تديزف «فلأ ءالوأ ةزمه لصأ نأ ىري هنكل «هتاوخأ ىف

 .ارخآ ضوعلا فلأ تديزو اهلصأ ىلإ ةزمهلا تديعأو اهدعب ىتلا

 :بهاذم ةئالث ءالوأ ةزمه ىف نأ ملعاو

 .دربملا بهذم وهو ءاي نع.اهنأ :اهدحأ

 همالو ةزمه هؤاف ام 7١2الإ لي) ءىش نم ةلدبم ريغ ةيلصأ اهنأ :ثلاثلاو
 . "0(ةراشإلا مسا باب ىف بمهاذملا هذه) تمدقت دقو ىسرافلا بهذم وهو ةزمه

 اهلوأو ضوعلل ايلأو ءايلأ ىف ةديزملا فلألا نأ اومعز فيك :تلق نإف

 | ش ؟مومضم

 ,لاح ىف ةدوجوملا يه لب ءريغصتلل ةبلتجملا تسيل امه ةمضلا :تلق .

 نم ضرتعم تيبلا 6 . اذوُذش اورغصو :مظانلا لوق نأ ملعا : سداسلا

 :هجوأ ةثالث

 .نكمتملا ريغصتك اهريغصت نأ هرهاظ لب «ةيفيكلا نيبي مل هنأ :اهلوأ

 عيمج اورغصي مل مهنأل ءهمومع ىلع سيل (عورفلا عم) هلوق نأ :اهيناثو

 اوصن دقو ءاترغص امك رغص ىت نأ مهوي (ىتو ات اهنم) هلوق نأ :اهئلاثو
 هنإف ءليهستلا نم موهفملا وهو «ءات الإ ثنؤملا ظافلأ نم اورغصي مل مهنأ ىلع

 نم ركذي ملو ءاهركذ ىتآلا امهعورفو ىذلاو اذ الإ نكمتملا ريغ نم رغصيال :لاق

 .ات ريغ ثنؤملا ظافلأ

 .(ايلأو ءايلأو ءايلوأك) ب ىفو ج ءأ )١(
 ]ص ل(

 ل
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 بسنلا 0

 ءاي قاحلإ : ءايشأ ةثالث وهو «ىظفل :لوألا ؛؟ تارييغت ةيالث بسنلاب ثدحيو

 .اهيلإ هبارعإ لقنو ءاهلبق ام رسكو هيلإ بوسنملا رخآ ةددشم

 .هل نكي مل امل امسا هتروريص وهو (ىوتعم : ىناثلاو

 رمضملا هعفر ىف ةهبشملا ةفصلا ةلماعم هتلماعم وهو « ىمكح : ثلاثلاو

 :هلوقب ىظفللا ريبغتلا ىلإ راشأ دقو .دارطاب رهاظلاو
 جو هَ هيام لكو بشلل اوداز ىسركلا ايك ءاي

 ملو «ىديز ديز ىلإ بسنلا ىف كلوقك اهلبق ام اروسكم (ىسركلا ايك) ةددشم
 .هحوضول اهيلإ لقني هبارعإ نأ ىلع صني

 «رثكأ وأ رخآ رسييغت ءامسألا ضعب ىف تارييغتلا هذه ىلإ مضني دق هنإ مث

 0 ْ :هلوقب هيلإ راشأ ام كلذ نمف
 سا ىلع ع ده ل # عدوا د
 اتبشثتال هتدم وأ ثينأت انو فذحا هاوح ام هلْثمو

 ةثالث دعب ةددشم اهنوك ىف اهلئامت ءاي لك بسننا ءايل فذحي هلأ : : ىنعي

 ىفو «ىعفاش :ىعفاش ىف كلوقك ءاهناكم بسلا ءاي لعجتو ادعاصف فرحأ

 . ىمرم ىمرم

 .اهعضوم ىف بسنلا ءاي لعجو ىلوألا فذح ردقي

 ؟ىظفل رثأ ريدقتلا اذهل رهظي لهف :تلق نإف

 «هيلإ بسن مث هب ىمس اذإ  ىتخب عمج ىتاخب وحن ىف هرثأ رهظي :تلق
 .فورصم ريغ بسنلا لبق ناكو ءافورصم )00( ىتاخب اذه :لوقت  كنإف

 ىمجعأ ةيبرعلا ىف ليخد ةيتخبلاو تخبلا» ناسللا ىف لاق - ىسركك ىتخب عمج :ىتاخب )١(

 «ىبرع تخبلا نإ :لوقي مهضعبو «جلافو ةيبرع نم جتنت ةيناسارخلا لبإلا ىهو « برعم

 ىهو «تخبلا لامحملا نم ىئنالا : ةيتخبلاو اةيتخب قرس دق قراسب ىتأف» ثيدحلا ىفو

 . .قانعألا لاوط لامج
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 : هيبنق
 ةيلصأ هيءاي ىدحإ ام نيبو «ىعفاشك ناتدئاز هاءاي ام نيب كلذ ىف قرف ال

 نآل ءىومرم :ىمرملا ىف لاقف .«برعلا ضعب لصفو ء.حصفآلا وه اذه) ىمرمك
 .©37(ىئتايسو ةيلصأ هب ءاي ىناث

 ىلإ بسنلا ىف لاقيف .بسنلا ءايل اضيأ فذحت اهنأ :ىنعي (ثينأت ان) هلوقو

 ةيكم ةأرما وحن ىف ثينأت ىتمالع نيب اوعمجي الثل «ىكم ةكم

 ٠ . نحل - ىتفيلخ مهرد ':ةماعلا لوقو

 ةسماخ وأ ةعبار امإ ىهو «ةروصقملا ثينأتلا فلأ نأ :ىنعي (هتدم وأ) هلوقو

 :ىرابح ىف كلوقك ءادحاو اهجو تفذح ادعاصف ةسماخ تناك نإف ءادعاصف

 تفذح كرحتم هيناث مسا ىف ةعبار تناك نإو «2©””ىرثعبق :ىرثعبق ىفو ئرابح
 اواو اهبلق :ناهجوف انكاس هيناث ناك نإو ."”ىزمج ىَّرَمَج ىف كلوقك ةسماخلاك
 / .اهفذحو

 :هلوقب اهيلإ راشأ دقو

 ْنَسَح اَهفذَحو اواو اهبلْفَك نكس ناث اَذ عبرت نكت نإو
 . ىلبح :ىناثلا ىلعو «ىولبح :لوألا ىلع لوقتف «ىلبح كلذ لاثم

 :تاهيبنت
 اهيبشت ةدئاز فلأب ماللا نيبو اهنيب لصفي نأ بلقلا عم زوجي :لوألا

 1 .دودمملاب

 ىلع اسيلو ءرخآلا ىلع نيهجولا دحأ حيجرت مظانلا مالك ىف سيل :ىناثلا

 . مظنلا اذه ريغ ىف هب حرص دقو ءراتخملا وه فذحلا لب «ءاوس دح

 .ج لأ )١(

 .ديدشلا ميظعلاو ءرحبلا ىف نوكت ةبادو «لوزهملا ليصفلاو «مخضلا لمجلا : ىرثعبقلا )020

 عيرسلا :ىازلاو ميملابو ميجلا حتفب : ىزمجلا (9)
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 . ءابلا حتفب  ىلبحلا :اولاقف ءراصنألا نم ىلبحلا ىنب ىف اوذش :ثلاثلا

 .اَهَل ام ىلصألاو قحلأما اههْبشل

 لصأ نع ةبلقنم وأ ىقلع وحن قاحلإلل تناك اذإ ةعبارلا فلألا نأ : : ىنعي

 لوقتف .فذحلاو بلقلا نم ىلبح وحن نم ثينأتلا فلأل ام اهلف «ىهلم وحن

 . يهامو ىقلعو ىوهلمو ىوقلع
 مدعي بلَق ىلصأللو :هلوقب راشأف "7

 :لاقي «ءىهلم نم حصفأ ىوهلمف ءلصأ نع ةبلقلا ىف ّبلقلا حيجرت ىلإ
 . اضيأ هماتعي هماتعاو «هراتخا اذإ ءهيمتعي هامتعا

 ,(1) ف رط لاق

 ددشتملا شحاقلا لام ةليقع 2 ىفّطْصَيو ماركلا ماتعَي توملا ىَرأ

 :تاهيبنت

 نوكت > فئلاألا نذل «ءاي وأ واو لصأ نع بلقتملا ىلصألاب دارأ :لوألا

 .ههبشو فرح ىف الإ ةيلقم ريغ الص

 نم دوجأ ةعبارلا قاحلإلا فلأ ىف بلقلا نأب اهحرشو و ةيفاكلا ىف رص دقو

 )١( ليوطلا نم وهو  دبعلا نب ةفرط وه :هلئاق -.
 هرايخ ءىش لك ةليققع «ةليقع» هراتخا :ىأ هامتعاو هماتعا :لاقي راتخي «ماتعي» :ةغللا

 .كسمملا ليخبلا ؟ددشتملا» قلخلا عئيسلا «شحافلا» هسفنأو

 ءىش هش نود ايش صخبال ناك نإو «لاملا رايخ ىفطصيو سانلا مارك راتخي توملا لعج امنإو

 مل هترهشل هنأكف «هريغ نم فرعأو رهشأ لاملا رايخ دقفو ميركلا دقف نأل «ةقيقحلا ىف

 .هأوس ءىش ثدح الو هريغ نكي

 لعف «ماتعي» هب لوعفم «توملا» هيف رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف ؟ىرأ» :بارعإلا

 لعافلاو عراضم لعف «ىفطصيو» هب لوعفم «ماركلا» هيف رتتسم ريمض لعافلاو عراضم

 ةددشتملا» هيلإ فاضم «شحافلا» هيلإ فاضم «لام» .هب لوعفم «ةليقع» هيف رتتسم ريمض

 .اضيأ ىمتعي هيف لاقي هنإف (ماتعي) هلوق :دهاشلا

 1 .7/51717/ ىنومشألا هركذ :هعضاوم
 و

 ديب ١
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 ىف فذحلا نم هبشأ قاحلإلا فلأ ىف فذحلا نأ ركذ نكل..ةيلصالاك فذحلا

 .ةدايزلا ىف ىلبح فلأب ةهيبش قاحلإلا فلأ نأل «ةيلصألا

 نيهجولا ريغ لصأ نع ةبلقثملاو قاحلإلا فلأ ىف هيوبيس ركذي مل ::ثلاثلا
 ىف امك فلألاب لصفلا وهو انلا قاحلاإلا فلأ ىف دير وبأ دازو ءنيروكأملا

 لوقتف «ةيلصألا ىف ىفاريسلا هزاجأو «ىواطرأ ىطرأ ىف ىكحو «ىوالبح

 . ىواهلم

 نزأ اعبر ئاتلا فلألاو
 وأ ةيلصأ تناك ءاوس اقلطم تفذح ادعاصف ةسماخ روصقملا فلآ تناك اذإ

 ماكل |

 «ىعدتسم :لوقتف «ىرثعبقو 2«ىرقرقو « ىعدتسم :وحن ريثكتلل وأ ثينأتلل تناك

 0١ .ىرثعبقو «ىرقرقو

 :ناهيبنت
 وحن هدشم فرح دعب ةسماخ لصأ نع ةبلقنملا فلألا تناك اذإ :لوألا

 بهذمو «مظانلا قالطإ نم موهفم وهو «فذحلا روهمجلاو هيوبيس بهذمف .ىّلعم
 ماغدإب فعضملا نأ هتهبشو «فيعض وهو بلقلا هيف زيجيف «ىهلمك هلعج سنوي
 .ةعبار اهنأكف دحاو فرح مكح ىف

 ىفطصم باوصلاو ءأطخ ىوفطصم :مهلوق نأ مدقت امم رهظ دق :ىناثلا

 تفذح ادعاصف ةسماخ هفلأ تناك نإ لوقت نأ روصقملا ىلإ بسنلا 2)(ريرقتو)

 فلأ :ماسقأ ةثالث ىهو «ةعبار تناك نإو «ءىلعم وحن ىف سنويل افالخ اقلطم

 اكرحتم هيف ىه ام ىناث ناك نإ ثينأتلا فلأف .ةيلصأو «قاحلإ فلأو «ثينأت

  .لصف الب بلقلاو .فذحلا :هجوأ ةثالث "”هيفف) انكاس ناك نإو ءتفذح

 .ثلاثلا مث ىناثلا مث لوألا اهدوجأو ءلصفلا عم بلقلاو

 .بلقلا ىأر ىلع اهدوجأو «ةثالثلا هجوألا اهيف قاحلإلا فلأو

 .(اهيفف) ج ءآ ىفو - ب )١(
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 نأ الإ بلقلا اهدوجأ ةثالث ىفاريسلا ىأر ىلعو ءناهجو اهيف :ةيلصألاو

 .ةيلصألا ىف هنم هبشأ ةقحلملا ىف فذحلا

 .ىوصعو ىوتف :اصعو ىتف ىف كلوقك اقلطم اواو تبلق ةثلاث تناك نإو

 ؟ذخؤي نيآ نمف ةثلاثلا فلألا مكحب مظنلا ىف حرصي مل :تلق نإف

 .بلقي لب «فذحيال هادع ام نأ ملع ءفذحيام نيب امل :تلق

 .لزع اسماخ صوقنملا اي كاذك :هلوقو

 ءادعاصف ةسماخ تناك نإ هؤاي تفذح هيلإ بسن اذإ صوقنملا نأ : ىنعي

 . ىلعتسمو ىدتعم :لعتسمو دتعم ىف لوقتف

 :هيبنت

 اهنال ةريخألا ءايلا تفذح «ىبحي ايح لعاف مسا ىيحم ىلإ تبسن اذإ

 ناهجو هيف زوجيف  تاءاي عبرأب  ىبيحم :ريصتق ةسماخ

 ىوصق :لوقت امك ىوحم هيف لوقتف ىصق ةلماعم هلماعت نأ :امهدحأ

 ١ .هنايب ىتأيسو

 . ىبيحم :لوقتف .تاءاي عبرأ نيب عمجلا رفتغيو هريغت الآ :رخآلاو

 ,20ىئيمآك ىئيحمو ىوحم ىلع ءاج ىيحم بابو» :بجاحلا نبا لوقو

 .ىوق هجو وهف ىبيحم امأو ءذاش اييمأ نأل ؛رظن ريظنتلا ىفو

 , عامتجال ءاي ىيحم نم فذحي نأ زوجي له :سابعلا ابأ تلأس :نامربم لاق

 . لعفلا ىف لتعت امك لتعت ماللاو ءهلعف ىلع ءاج اييحم نأل ءال :لاقف ؟تاءايلا

 .فذح دعب افذح عمجأ ال ىنأل ءىيحم ىدنع رايتخالاو :لاق

 . ىهتنا «هيوبيس هركذ ىذلا وه اذهو «ىميهم هيلع بجي ىوحم لاق نمو

 (ىيمأو .ىومأك 8 0 ةخسنلا ىفو «بجاحلا نبا لوق اذه )023(
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 نعي ثلاث بلق مْدَحَو بلق نم قحأ اًعبار ايلا ىف فذَحلاو

 امك تفذح ادعاصف ةسماخ هؤاي تناك نإف صوقنملا ىلإ بسن اذإ :ىنعي

 .ىضاق ضاق ىلإ بسنلا ىف لوقتف ءاضيأ اهفذح دوجألاف ةعبار تناك نإو

 :©١)اودشنأ هيلعو ,ءىوضاق :لاقيف ءاهلبق ام حتف دعب اواو بلقت دقو

 دقن الو ئوناحلا َدْنع مِهاَرَد  اَنَل نكي مل نإ برشلاب انل فيكف

 .ءاي الب  ةناح رمخلا هيف عابي ىذلا

 ؟هجولا اذه درطي له :تلق نإف

 نم هيوبيس دنع .بلقلا نأ هريغ ركذو «هدارطا فنصملا مالك رهاظ : تلق

 . تيبلا اذه ىف الإ عمسي ملو : ليف .بسنلا رييغت ذاوش

 .٠ ىوصعو ىوتف اصعو ىتف ىف لوقتف «ءاقلطم اواو تبلق ةثلاث تناك إو

 .تاءايلاو «ةرسكلا عمتجت الئل ءايلا هلصأ ناك نإو «ىتف ىف اواو تبلق امنإو

 )١( ليوطلا نم وهو  ةمرلا ىذل :ليقو «ىبارعأل وه :ليقو «قدزرفلا وه :هلئاق -.

 .قيناند :ىوريو «ريناند :ىوريو (مهارد) :ةغللا

 ربخن رورجمو راج ؛انل» ماهفتسالا ىنعم هيف ناك نإو ءانهه بجعتلل «فيك» :بارعإلا .

 طرشلل «نإ» ردقملاب قلعتم «برشلاب» برشلاب ذذلتلا انل فيكو :هريدقت فوذحم أدنبم
 رورجمو راج ءانل» ةصقانلا ناك نم وهو ملب موزجم «نكي» بلقو مزجو ىفن فرح «مل»
 لعف مزج لحم ىف ةلمجملاو .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ناك مسا ؟مهارد» نكيل مدقم ربخ

 ةيفرظلا ىلع بوصنم «دنع» قباسلا مالكلا هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو .طرشلا
 مهارد هلوق ىلع فطع دقن الو» هيلإ فاضم «ىرناحلا» .

 ىلإ ةبسنلا ىف امك اواو ءايلا تبلقو ءاريدقت ةيناحلا ىلإ ةبسن هنإف «ىوناحلا» هلوق :دهاشلا

 القاضى  .ىوضاق'

 .رامخلا تيب ىهو ةناحلا ىلإ بوسنم هنأل  ىناحلا هجولاو :هيوبيس لاقو

 هيوبيسو 7/778 ىنومشألا هركذ :هعضاوم  27/1١شيعي نباو ١6١/ »0بستحملاو
 ىنج نبال 175/١ مظانلا نباو .
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 .احاتفنا بلقلا اَذ لوآو :هلوقو

 هليثمت مدقت امك اهلبق ام حتف اواو تبلق اذإ صوقتملا ءاي نأ :ىنعي

 بسنلا ديرأ اذإ هنأ كلذو ءاهلبق ام ىلع قباس ءايلا لبق ام حتف نأ ملعاو

 . ىتأيسو ءرمن نيع حتفت امك هنيع تحتف ءوحنو ١2)جش ىلإ

 لثم ىجش ريصيف ءاهلبق ام حاتفناو اهكيرحتل افلآ ءايلا تبلق تحتفنا اذإف ...

 .ىتف فلأ تبلق امك اواو هفلأ بلقت «ىتف

 .ةطساوب الإ اواو لدبت مل ءايلا نأ اذهب رهظ دقف

 نم هريظنو «ىوضاق :لاق نم دنع ضاق ىف نيعلا حتف هجو امف :تلق نإف

 هنيع حتفت ال حيحصلا

 ضعب كلذ لاق «برعلا ضعب دنع بلغت مال حتف ريظن وه :تلق
 ٠ .نييوحنلا

 . لعفو حْننأ امتع ' لعفو لعفو .. 2 :هلوقو
 ٠ «بسنلا ىف هنيع تحتف نيعلا روسكم ايئالث ناك اذإ هيلإ بوسنملا نأ ىنعي

 (9لئدك لوألا مومضم وأ «لبإك لوألا روسكم وأ ءرمنك لوألا حوتفم ناك ءاؤس

 .ىلؤدو ىلبإو «ىرمنغ :اهيلإ بسنلا ىف لوقتف

 ؟زاوجلا ليبس ىلع وأ بوجولا ليبس ىلع كلذ ىف حتفلا له :تلق نإف

 .ةيفاكلا حرش ىف كلذ ىلع صن دقو «بوجولا ليبس ىلع لب :تلق

 :هلوقب راشأ امنإف .ةروسكملا ىئالثلا نيع ابلاغ حتفتو :ليهستلا ىف هلوق امأو

 .كلذو - نيعلاو ءافلا رسكب  ©؟9ىقعص : قعصلا ىنب ىف مهلوق ذوذش ىلإ ابلاغ

 .اذوذش بسنلا دعب كلذ اوبحصتسا مث .«نيعلل اعابتإ ءاغلا اورسك مهنأ

 نيزح :ىأ :جش )١(

 .بلعثلاك ةبيود وهف سنجلا امأو . .ةثانك نب ركب نب لثدلا وهف ملعلا امأ :لئدلا (0)

 هانعمو ةهبشم ةفص وهو « نيترنسكب هلوقي مهضعبو نيعلا رسكو داصلا حتفب : قعصلا قرف

 . هيلع ىشغملا
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 ام الإ افالخ هيف ملعن ال بجاو كلذ ىف نيعلا حتف :نايح وبأ خيشلا لاق
 .زاوجلا ليبس ىلع كلذ نأ نم هل ةمدقم ىف ىنيوزقلا رهاط هركذ

 :تاهيبنت

 - نيعلا حتفب  ىدعب هيلإ بسنلا ىف سايقلاف دعبب تيمس ول :لوألا
 .ناهجو هيفف لقنلاب ءرآزي ففخم رزيب تيمس ول :ىناثلا

 هرخآ لبق امم ةثالشلا ىلع داز ام نأ ىئالثلا ىلع هراصتقا نم مهف :ثلاثلا
 :روص ثالث كلذ ىف جردناف «ريغيال ةرسك

 شرمحج وحن فرحأ ةسمخ ىلع ناك ام :ىلوألا

 . '"2لدّتج وحن تاكرحتم فرحأ ةعبرأ ناك ام :ةيناثلاو

20 

 رخآلاو ءريغي ال هنأ امهفرعأ ناهجو هيفف ثلاثلا امأو «ناريغي ال نالوألاف

 ىفو «ىبرثيو «ىبصحيو «ىبلغت ىف ةرسكلا عم حتفلا عمس دقو .حتفي هنأ

 زئاج هنأ ىلإ مهقفاو نمو ىنامرلاو جارسلا نباو دربملا بهذو «فالخ هيلع سايقلا
 .ذاش هيوبيسو ليلخلا دنع وهو «درطم

 نأو .ناهجولا زوجي اولاق روهمجلا نأ :هصخلم ام رافصلا حرش ىفو

 . مدقت ام هيوبيسو ليلخلا مالك رهاظو فاش حتفلا :لاق ورمع ابأ

 فرح نم رثكأب ةقوبسم ةرسكلا تناك نإو» :حراشلا لوق نأ اذهب رهظ دقو

 .بلغت وحن ىف ناهجولا انإو «ثالثلا روصلا هلومشل .ديجب سيل «ناهجولا زاج

 م ,همسو توم م0 4 تسود # ه.< 8 يا 8

 ىبرم مهلامعتسا ىف ريتخاو 2 ىومرم ىبرما ىف ليقو

 ةأرملاو ةريبكلا زوجعلا ىهو - ءارلا رسكو ميملا حتفو ءاحلا نوكسو ميجلا حتفب :شرمحمجلا )غ0(

 .ةجمسلا

 هيف عمتجت ىذلا عضوم ا وهو  لادلا رسكو نونلا حتفو اهحتفو ميسجلا مضب :لدنجلا (؟)

 ْ . ةراجحلا
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 ام نيب برعلا رثكأ دنع قرفال هنأ (فذحا هاوح ام هلثمو) هلوق دنع مدقت دق

 . ةيلصأ هيءاي ىدحإ ام نيبو « ناتدئاز هاءاي

 ىلع لوألا ىف قفاويف نيعونلا نيب قرفي نم برعلا نم نأ ىلع انه هبنو
 «هيءاي فذحي الف ىناثلا عونلا امأو «ىعفاش :ىعفاش ىلإ بسنلا ىف لوقيف فذحلا

 :ىمرم ىلإ بسنلا ىف لوقيف ءاواو ةيلصألا بلقيو امهنم ةدئازلا فذحي لب

 . ىومرم

 وهو ءاهفالخ راتخملاو «ةليلق هذهو :لاق :ةغل هنأب حراشلا حرص : :تلق

 .ىومرم ىمرم ىف ذشو :فاشترالا ىفو . ةيفاكلا حرش ىف همالك رهاظ

 امك همدق الهف .فذحا هآوح امم هلْثمَو :هلوقب قلعتم تيبلا اذه :تلق نإف

 ؟ةيفاكلا ىف لعف

 زجحب ذخأ اهنم لكف «ةقباسلا تايبألا طابترا اذه هريخأت ببس لعل :تلق

 .ةيفاكلا ىف كلذك سيلو «ريخأتلا ريغ هب قلي ملف « هيلات

 ٠ يوري ىع 1 000 # م ريو ادع

 بلق هع نكي نإ اواو هذدراو بجي هيناَن حق ىح وُحَنَو

 وأ ء«فرحب ةقوبسم نوكت نأ امإف «ةددشم ءاي هرخآ ام ىلإ بسن اذإ

 ءىش مسالا نم فذحي مل فرحب ةقوبسم تناك نإف ءادعاصف ةثالثب وأ «نيفرحب

 غاي هيناث ناك نإف «ىئالثلا روصقملا ةلماعم لماعيو هيناث حتفي نكلو «بّسنلا دنع

 ءايلا تبلقف هيناث تحتف «ىويح :ىح ىف كلوقك كلذ ىلع دزت مل لصألا ىف

 ناك نإو «بسنلا ءاي لجأل اواو اهتبلق مث ءاهلبق ام حاتفناو اهكرحتل افلأ ةريخألا

 .تيوط نم هنأل .ءىووط :ىط ىف لوقتف .هلصأ ىلإ هتددر اواو لصألا ىف هيناث

 دقف رثكأف ةثالثب ةقوبسم تناك نإو ءاهمكح ىتايسف نيفرحب ةقوبسم تناك نإو

 .اهمكح مدقت

 ابتجو حيحلصت عنج ىف اذامو بشلل فذحا ةينثتلا مَلَعَو
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 كلوقك حيحصت عمجو ةينثت ةمالع نم هيف ام اضيأ هيلإ بوسنملا نم فذحي
 نورشعو نائثاو ءىملسم :تاملسم وأ نوملسم وأ ناملسم :همسا نم ىف

 ىرشعو «ىونثو ىنثا :امهيف لوقتف «كلذك عومجملاو ىتثملاب هيبشلا نم امهوحنو
 .ىلوأ :تالوأ ىف لوقتو

 :هيبنق
 هذح ىلع ىذلا عومجملاو ىتلملا برعي نم ةغل ىلع وه امنإ فذحملا اذه

 ا 200 .نيفرحلاب
 ال هنإف «نيلسغ ىرجم عمجلاو «نادذمح ىرجم ىننملا ىرجأ نم امأو

 «ىنادير ىناثلا ىلعو .ىديز لوألا ىلع ءناديز همسا نم ىف لوقتف «فذحي

 .ىنيبيصن ىناثلا ىلعو «ىبيصن لوألا ىلع «نيبيصن ىفو
 فلألاب الوقم *ىئاط دشو فذح بّيَط وحن نم ثلاثو

 اهيف مغدم ةروسكم ءاي بسلا ءاي لجأل روسكملا فرحلا لبسق عقو اذإ |

 . ىتيم تيم ىفو « ىبيط :بيط ىف كلوقك ةروسكملا تفذج «ىرخأ

 ٠ لصف وأ 217 ّييَبه وحن ةحوتفم ةددشم وأ «ليغم وحن ةدرفم ءايلا تناك نإف ْ

 لاقي لب .فذحت مل ماه نم لاعفم مايهم ريغصت  ميهم وحن روسكملا نيبو اهنيب
. 

 ماغدإلا مدعب لقنلا صقنل «ءىميهمو 2.ىخيبهو « ىليغم هذه ىلإ بسنلا ىف

 لصفلاو حتفلابو . |
 سايقلا هيف اوكرت نكلو «ىيطك 2)ىئيط هسايق نأ ىنعي (ىئاط ذشو) هلوقو

 ش .افلأ ءايلا لادبإب ىئاط .اولاقف

 :تاهيبنت
 .افلأ تبلق ىلوالا نإف «ةيناثلا ءايلا ىئاط نم فوذحملا نأ اوركذ :لوألا

 ةغل ىف خيبهلاو «ىخرتسملا قمحألاو ءهيف ريخ ال ىذلا لجرلا ١ لجرفسك :خيبهلا )١(
 .اضيأ مهتغلب ةئلتمملا ةراتلا ةيراجلا :ةخيبهلاو .ئلتمملا مالغلا :ريمح

 .ءايلا نوكسب (1)

 م ١
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 .بابلا اذهب قلعتي ال بالقنالا اذه نأل ءرظن هيف نيرخأتملا ضعب لاقو

 :لاقي نأ هذوذش هجوف :لاق .تفذح دقو «ةيناثلا ءايلا فذح بابلا اذه ىضتقمو

 ثيح نم ذاش ىئاطف ءافلأ ةكرحتملا ةيناغلا تبلقو ةنكاسلا ىلوألا ءايلا تفذح

 .ةيناثلا فذح سايقلاو ءىلوألا فذح

 ىف هذوذش ركذ دقو ءاذاش بلقلا نكي مل كلذك ناك ول هنأب ضرتعاو

 بلقلا ١'(اذه) ناك امل نكلو ءالوأ انركذ امك ةيناثلا اوفذح مهنأ هجولاف «لالعإلا

 .هيف هذوذش اوركذ بسنلا لاحب اصتخم

 للع ولو .حضاو ليلعتب سيلو .ليق ءاهيلع لدي ام قبي مل ةكرحتملا ءايلا تفذح
 هل هنأ ىلع لدي ةاحنلاو ةهيوبيس قالطإو ءانسح ناكل ميأ ىلإ بسنلاب سابتلالاب

 .ميأو ديس وحن نيب قرف

 ىف - لازغ ريغصت - هوحنو ليزغ نيبو ءهوحنو ديس نيب قرف ال :ثلاثلا

 الإ لثمي مل هيوبيس ناك نإو ءدحاو ريغ كلذ ىلع صن .ىليزغ :لوقتف فذحلا

 .رغصملا ريغب
 م و ش6 رو ها عا صسو ل 0#همل

 مزح ةليعف ىف ىلعفو 2 مزتلا ةليعف ىف ىلعفو
 ءاهنيع تحتفو ءاهؤايو اهؤات تفذح اهيلإ تبسن اذإف «ةفينح ةليعف لاثم

 اضيأ اهؤايو اهؤات تفذح اهيلإ بسن اذإف «ةنيهج ةليعف لاثمو «ىفنح :لاقيف

 . ىنهج :لوقتف

 :تاهيبنت

 ىف ىقيلس ةليعف نم ذشيو ءذشي مل اميف :ىنعي (متحو مزتلا) هلوق :لوألا

 ملكتي ىذلا ىقيلسلاو - بلك ةريمع ىف ىريمعو ء؛دزألا ةميلس ىف ىميلسو ةقيلس

 ١ :©"”رعاشلا لاق ءابرعم هتعيبط لصأب

 .ج أ )١(

 .- ليوطلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق )١(

 -هتكلع اذإ ىمف ىف ء ءىشلا تكل نم ؛كولي» وحنلا ىلإ بوسنم :ىأ ؟ىوحتي)» : ةغللا
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 برعاف لوقأ ىقيلس نكلو 2 هناسل كولي ىوحنب تسلو
 .ةميذجو ةديبع ىنب ىف ,ىمذجو ىدبع :مهلوق كلذ نم ذشأو

 .ةرصبلا ءامسأ نم وهو - ةئيزح ىف ىنيزحو ةئيدر ىف ىنيدر ةليعف نم ذشو
 ىلع الإ هيلإ بسني مل هيلإ بستلا ىف برسعلا تنش مساب ىمس ول : ىناثلا

 .سايقلا هيضتقي ام

 :ناطرش هل ىلعف ةليعف ىفو ؛لعف ةليعف ىف لاقي هنأ نم ركذ ام :ثلاغلا

 ىتأيسو . ةحيحص ماللاو «نيعلا لتعت الأ : ىناثلاو « فيعضتلا مدع :لوألا

 .نيطرشلا نيذه ىلع هيبنتلا

 ايلوأ الا امي نيلاثملا نم 2 اًيرَع مال لعم اولا
 «ليعفو ليغف ىلع اراصو ءاتلا نم ايرع اذإف «ةليعفو ةليعف نيلاثملاب ىنعي

 .ماللا يحيحص دأ اني لدم انوي نأ امإف «امهيلإ بستلا دصقو

 :ةيمأو ةينغ ىف لاقي امك .ىوصقو ىودع :ىصقو ىدع ىف لاقيف اروسكم ناك

 .ىومأو ىونغ

 ال هتعيبطب :ىأ ةقيلسلاب ملكتي نالف :لاقي .ةعيبطلا ىهو :ةقيلسلا ىلإ ةبسن «ىقيلس»-

 .نيبأف «برعأف» .ملعت نع
 دئاز رج فرح ءابلا «ىوحتني» همسا ءاتلاو صقان ضام لعف سيل «تسلا :بارعإلا

 ءاهلاو هب لوعفم «هناسل» هيف رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف «كولي» نيل ربخ ىوحنو .
 .ًادتبم ربخ «ىقيلس» كاردتسالل «نكلو» ةفص رج لجم ىف ةلمسجلاو هيلإ فاضم

 «برعأف» هيف رتتسم ريمض لعافلاو عراضم لعف «لوقأ» ىقيلس انأ نكلو :ىأ «فوذحم

 «لوقأ ةلمج ىلع فطع ةلمجلاو ريمض لعافلاو عراضم لعف برعأو ةفطاع ءاقلا

 . ىقيلس ىنعم ناتفشاك ناتلمجلاو

 ىهو ةقيلسلا ىلإ ةبسن هنأل  ءاي نودب  ىقلس هيف سايقلا نإف «ىقيلس» :دهاشلا
 .ىفنح ةفينح ىف امك ءاهلاو ءايلا فذحت هيلإ ةبسنلا ىفو «ةعيبطلا

 . 37/74 ةيفاشلا حرش ىفو ال /777 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 .زئاج مأ بجاو ءاتلاب متحخ امب ىصقو ىدع قاحلإ له :تلق نإف

 ركذو ءاضيأ حراشلا هب حرصو .«بجاو كلذ ناب ةيفاكلا ىف حرص :تلق
 .فذحلا الإ ىدع ىف هيوبيس ركذي ملو .تابثإلاو فذحلا :نيهجو امهيف مهضعب

 :لوقتف ىدع ىف تابثإلا :سنوي نع لقنو ءىدع ىهجو :ىسرافلا هيف ركذو
 ساد## ل

 . ىيذع
0-4 

 * هسنت

 هيلإ بسنلا نإف ءءاسك ريغصت ىَسُك وحن ناك ام ليعف نم مهضعب ىنثتسا

 . ىِوَسُك نييوحنلا ضعب راجأو «هريغ زوجي الو :لاق نيتددشم نيءايب - ىيسك

 :ليقعو ليقع ىف مهلوقك فذحلا مدع امهيف درطملاف ماللا ىحيحص اناك نإو

 ىلإ دربملا بهذو (مال لعم) هلوق موهفم وهو .هيوبيس بهذم اذه ىليقعو ىليَقع
 وهو «كلذ نم عمس ام ىلع اسايق نادرطم هدنع ناهجولاف ءامهيف فذحلا زاوج

 امأو ءةنانك ميقف' ىنب ىف - ىمقفو - ريبص ىنب ىف ىربصو ىلذهو ىشرف مهلوق

 اوذشي ملف دعس حيلم امأو «ةعازخ حيلم ىف ىحلمو هيف اوذشي ملف مراد ميقف

 .ىفقث فيقث ىف اولاقو «ميلس ىف ىملسو «ميوق ىف ىموقو «هيف

 ريثك وهو .ذوذشلا نع جراخ اذه ىف فذحلا :لاقو دربملا ىفاريسلا قفاوو

 ذإ «ةديجب تسيل ليعفو ليعف نيب دربملا ةيوستو :ليق «زاجحلا لهأ ةغل ىف ادج

 امهنيب قرف ولف «فيقث ىف الإ ليعف ىف عمسي ملو ءاريثك ليعف ىف فذحلا عمس

 هليلجلاك ناك ام اذكهو هليوُطلاك ّناَك ام اومّمَتو

 (١)ةليوط وحن «ماللا حيحص نيعلا لتعم ةليعفو ةليعق نم ناك ام نأ :ىنعي

 ءاممتم هظفل ىلع هيلإ بسني هنإف «ةديدقو ةليلج وحن افعاضم وأ 2"!ةريونو

 ىف ةلعلا فرح كيرحت نم ارارف «ىديدقو «ىليلجو «ىريونو ىليوط :لوقتف

 . فعاضملا ىف نيلثملا عامتجا نمو « لتعملا

 "'.ةصوصخم ةضورل مسا ةليوطلا نأ :سوماقلا ىف :ةليوطلا ١١(

 .رصم ىف ةيحانل مسا ةريون نأ :سوماقلا ىف :ةريونلاو قفز

 عهو ١ 3 ١



 :تاهيبنت

 . ىضم اميف امهيلإ راشملا ناطرشلا ذخؤي تيبلا اذه نم :لوألا

 .لاثملا ةيصوصخل رئأ الو ءامهيلك ةليعّفو ةليعف ىف ناربتعم ناطرشلا :ىناثلا

 وهو - ادحاو اطرش الإ  ءافلا مضب - ةليعف' ىف حراشلا ركذي مل :ثلاثلا
 ءافعاضم الو «نيعلا لتعم نكي مل نإ  حتفلاب  ةليعف ىف لاقو ,فيعضتلا مدع
 نأ ىغبني ناكو «نيعلا لتعم نكي مل نإ :هلوق ىف قلطأو .طرشب ىليعف ىف لخآف

 وحن نم كلذب زرتحسيل .نيرمألا عومجم مدع طرشلا نأل «ماللا حيحص :لوقي
 .ىويحو ىووط امهيف لاقي هنإف «ةيبحو ةيوط

 ىلعف اهيلإ بسنلاو (10ةءونش وحن ةلوعف انه ماخانلا ركذي مل :عبارلا

 .هيوييس بهذم اذه «نيروكذملا نيطرشلاب  ىئتتش :لاقيف ةفينح ىلإ بسنلاك
 ةلومح ىف لاقيف .هظفل ىلع كلذ 2)(ىلإ) بسنلا نأ ىلإ شفخألاو دربملا بهذو

 | . ىلومح
 :لوقتف ءامومضم اهلبق ام كرتتو واولا فذحت كنأ ىلإ ةوارطلا نبا بهذو

 .ىلمح

 اذه ةبسن :ةرغلا ىفو «ةءونش ىف عامسلا دورول ءهيوبيس بهذم حيحصلاو

 000 .مهو وهو «شفخاألاو هيوبيس ىلإ بهذملا

 ؟ةظفللا هذه ريغ دري ملو ءاسايق كلذ هيوبيس لعج فيك :تلق نإف

 ام عيمج اهنأل مهضعب لوق ىنعم اذهو ءاهفلاخي ام دري مل هنال :تلق

 فذحت مل ةرورض وحن افعاضم ناك وأ «ةلووق وحن ةلوعف نيع تلتعا نإف «عمس
 :لوقتف «ءواولا فذح ىف ةءونشك ةودع وحن ماللا لتسملا ةلوعفو .واولا هنم

 ةءونبش ىف هبهذم نأ مداقتو ءهظفل ىلع ىودع لوقي هنأ ءدربملل افالخ «ىودع
 0 * . كلذك

 )١( مهنيب نآتشل كلذك تيمس «نميلا نم ىح :ةءونش .

 ) 1 )0ج  .(ىفو) ب ىفو
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 .ىودعو ىلولس :ودعو
 ها س ى,ى عم ماوس 0 هام © ريب لعاب - عيوش

 ثينأتلل تناك نإف «ةينثتلا ىف اهمكحك بسنلا ىف ةدودمملا ةزمهلا مكح

 ىف كلوقك «تملس ةليصأ تناك نإو .ىوارمح ءارمح ىف كلوقك ءاواو تبلق

 قاحلإلل وأ لصأ نم الدب تناك نإو «ىئارق هيلإ بسنلا ئف لوقتف «١2)ناءارق ءارق

 ناواسك تئش نإو «ناءابلعو ناءاسك 27 ءابلعو ءاسك ىف كلوقك .ءناهجوف

 . 9(ىوابلعو ىواسكو ىئابلعو ىئاسك امهيلإ بسنلا ىف لوقتف) .ناوابلعو

 :تاهيبنت
 كلذب حرصو ءاهتمالس نيعتت ةيلصألا نأ انه همالك ىضتقم :لوألا

 اهيف ليهستلا ىف ركذو ءملست نأ بجو لدب ريغ الصأ تناك نإو :لاقف «حراشلا

 ش . حيحصتلا امهدوجأ :لاقو «نيهجولا

 :بسنلا ىف هيلع

 .٠ 3 .٠ و سا ىو مس م اشو .٠

 0 اجزم بكر ام ردّصَو ةّلمِج ردصل بٌسْناَو

 .ىفاضإو «ىجزمو «هب هيبشو «ىدانسإ :ماسقأ ةعبرأ بكرملا

 لوقتف ارش طبأت ىدانسإلا لاثم ءهردص ىلإ بسنيف هب هيبشلاو ىدانسإلا امأ

 . ىطبأت هيف

 - فيفختلاب - ىول امهيف لوقتف - امهب ىمسم - امثيحو االول هب هيبشلا لاثمو

 :اولاقو ءاهفذح ببس لاوزل واولا درب - ىنوك تنك ىلإ بسنلا سايقو .ىيحو

 . كسنتملا  دملا عم ءارلا ديدشتو فاقلا مضب :ءارقلا )١(

 .ريعبلا قثع بصع :ءابلعلا (؟)
 .أ 5

 هال ١ 5



 :لوقتف ىناثلا بسنلا ىمرجلا زاجأو ءذاش امهالكو نون ةدايزب - ىنتتكو «ىتنك

 ٠ .ارش طبأت ىف ىرش

 : هيبنت

 ' ىنعي اهل فذحيو» ليهستلا ىف هلوق نم دوجأ (ةلمج ردصل بسناو) هلوق

 داز ام فذحي لب ءزجعلا ىلع فذحلا ىف رصتقيال هنأل «بكرملا زجع  بسنلا ءاي

 ىجرخ :تلق «دبز مويلا جرخب تيمس ولق ءردصلا ىلع

  :هجوأ ةسمخ هيلإ بسنلا ىفق ىجزملا امأو

 «ىلعب كبلعب ىف لوقتف ءهردص ىلإ بسنلا وهو ءاقافتا سيقم :لوآلا
 .ىسمخ :لوقتف ءرشع ةسمخ مكح اذكو

 الو ىمرجلا هزاجأ هجولا اذهو «ىكب :لوقتق ءهزجع ىلإ بسني نأ :ىناثلا
 ْ .هيلع ارصتقم زجعلا ىلإ عمسي ملو ءهريغ هزيجي

 اذهو «ىكب «ىعلب :لوقتف ءامهبيكرت الازم اعم امهيلإ بسني نأ :ثلاثلا
 :”رعاشلا لوق ىلع اسايق (''متاح وبأ مهنم موق هراجأ

 0 ع مل ةيزمره ةيمار اهتجوزت

 )١( ناك ةرصبلا ىنكاس نم ىناتسجسلا متاح وبأ مساقلا نب نامثع نب دمحم نب لهس وه '
 فنصو نيترم شفخالا ىلع هيوبيس باتك أرق .رعشلاو ةغللاو نآرقلا مولع ىف امامإ
 .كلذ ريغو ماغدإلاو ءدودمملاو روصقملاو «نآرقلا بارعإ
 نيتئامو نيعبرأو نامث وأ نيسمخو عبرأ وأ نيسمخو سمخ وأ نيسمخ ةنس ىفوت

 : .- ليوطلا نم وهو  هلئاق .مسا ىلع فقأ مل :هلئاق (1)

 قزرلا نم ريمألا ىطعأ ىذلا لضفب ...0٠020022 . :هزحعو

 ةيمار# هتأرما ىلإ عجري اهتجوزت ىف ريمضلاو  لوعفمو لعافو لعف «اهتجوزت» :بارعإلا
 .لاحلا ىلع بصن «ةيزمره
 ضام لعق «ىطعأ» هيلإ فاضم «ىذلا» اهتجوزت هلوقب قلعتم رورجمو راج «لضفب»
 قلعتم رورجمو راج«قررلا نم» لوصوملا ةلص اهل لحم ال ةلمجلاو لعاف «ريمألا»

 . ىطعأب
 «ناتسزوخ ىحاون نم ةدلب «زمره مار# ىلإ ةبسن هنإف «ةيزمره ةيمار# هلوق :دهاشلا

 .هيءزج نم ءزج لكب بسنلا ءاي قاحلاب ىجزملا بكرملا ىلإ بسن رعاشلاف
 .47 روفصع نبال برقملاو «7 /77 ةيفاشلا حرشو ءال /” ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 . ىكبلعب :اولاقف بكرملا عومجم ىلإ بسني نأ :عبارلا

 ملعن ال عمس سام ىلع امهيف رصتشتي نافاش ناهجولا نافهو .. .٠ ىمرضح :تومرضح

 .افالخ كلذ ىف

 :هلوقب هيلع هبن دقف ىفاضإلا امأو

 امُمَت نامشلو 0

 بجو ىناثلاب فيرعتلا هلام وأ ْباَّوأ نْباب ًةءودبم ةفاضإ

 لهشألا دّبعَك سبل فَخي ملام لوألا ْنَبُسْلا اذه ىوس اًميف

 :عضاوم ةعبرأ ىف هزجع ىلإ بسني ةفاضإ بيكرت بكرملا نأ هلصاحو
 .ىريبز :لوقتف «ريبزلا نبا وحن «نباب اءودبم ناك ام :لوألا

 .ىركب :ركب ىبأ ىف لوقتف (با وأ) هلوقب ةراشإلا هيلإو ةينك ناك ام : ىناثلا
 :لوقتف «ديز مالغب حراشلا هلثمو ءهزجعب هردص 0١2(فرعت ام) :ثلاثلا

 1 . ىديز

 لوقتف «فانم دبعو لهشألا دبعك هزجع فذح نم سبللا فاخي ام :عبارلا

 .ىفانمو ىلهشأ :امهيف

 ا :سيقلا ئرما ىف كلوقك ردصلل هيف بسني عضاوملا هذه ىوس امو.

 ٠ ىنرمو

 :تاهيبنت

 فرعت ام ليبق نم نباب ءودبملا نأ اهحرشو ةيفاكلا ىف همالك رهاظ :لوألا
 افرعم ناكو افاضم هيلإ بسني ىذلا ناك اذإو :اهحرش ىف لاق .ىناثلاب لوألا هب

 نبا ىف كلوقك «هزجع ىلإ بستو هردص فذح ةينك ناك وأ «هزجعب هردص

 .(فرعت ناك ام) ج ب ىفو )١(1-
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 ىف داز هنأ الإ ءحراشلا لاق اذكو  ىهتنا «ىركب : ركب ىبأ ىفو « ىريبز :ريبزلا

 فطع نم (ىناثلاب فيرعتلا هلام وأ) «مظانلا لوقف اذه ىلعو ء«ديز مالغ لثملا

 املع ناك ام انه فاضملاب نونعي مهنأل ءرظن ديز مالغب حراشلا ليثمت ىفو

 ىلإ ال درفملا ىلإ بسنلا ليبق نم كلذ نوكيو «ديز ىلإو مالغ ىلإ بسني

 لوألا هيف فرعت ام ليبق نم نسيلف املع الوعجم ديز مالمغ دارأ نإو «فاضملا

 . ملعأ هللاو . سبل فخي مل ام هردص ىلإ بسني ام ليبق نم وه لب « ىناثلاب

 ىف كلذ ذش امك «هيلإ ابوسنم ىفاضإلا ىءزج نم .للعف ءانب دش :ىناثلاو

 «ىسقبعو ىسقرمو ؛ىردببعو «ىلميت كلذ نم ظوفحملاو ٠غ ىجزملا بكرملا

 ءىدنكلا رجح نبا سيقلا ىرماو ءرادلا دبعو .تاللا ميت ىف «ىمشبعو

 | . سمش دبعو «سيقلادبعو
 .٠ كدر هود ١ م0 لى "عع ريس . د.

 فلأ هدر كي مل نإ (زاوج فذح هنم ام ماللا درب ربجاو
 6 28 1 0 هي هموم .
 هيفوت ىذهب روبجم قحو هينثتلا ىف وأ حيحصتلا ىعمج ىف

 وأ ءافلا فوذحم نوكي نأ نم لخي مل «فوذحملا ىثالثلا ىلإ بسن اذإ

 ْ .ماللا وأ نيعلا

 . ىتأيسف نيعلا وأ ءافلا فوذخم ناك نإف

 عمجلا ىف وأ .خأو بأك ةينثتلا ىف ربجي نأ امإف ماللا فوذحم ناك نإو

 :لوقتف بسنلا ىف هربج بجو امهيف ربج نإف ءال وأ «ةنسو ةضعك ءاتلاو فلألاب

 اذهف «فوذحملا ىف فالخلا ىلع ىهنسو ىهضع وأ ىونئسو ىوضعو ىوخأو ىوبأ

 '”ناوبأ :كلوقك ءاتلاو فلألاب عمجلاو ةينثتلا ىف ربج هنأل «هربج بجي هوحنو

 ربجي مل نإو «نيهجولا ىلع تاهنسو تاهضع وأ «تاونسو تاوضعو «ناوخأو

 هيف زوجي لب بسنلا ىف هزبج بجي مل ءاتلاو فلألاب عمجلا ىف الو ةينثتلا ىف

 «ىفشو ىدغو ىرح ءاهيلإ بسنلا ىف زوجيف ةبثو ةفشو دغو رح وحن نارمألا
 نم فوذحملاو  درلاب - ىوبثو «ىهفشو .ىودغو «ىحرحو  فذحلاب - ىبثو

 .ءايلا  ةبث نمو  ءاهلا ةفش نمو  واولا  دغ نمو  ءاحلا  رحلا

 م ١



 :تاهيبنت
 ىعمجل هركذ نأ الإ «مظانلا مالك نم همهف حضاو هتركذ ام :لوألا

 ىف رصتقا دقو «ركذملا حيحصتلا عمج ركذل ةدئاف رهظت ال ذإ ءرظن هيف حيحصتلا

 . ءاتلاو فلألاب عمجلا ىلع ليهستلا

 :هلوق ىف قلطأ :ىناثلاو

 فلأ هدر كي مل نا ازاوج

 امك هربج بجو ةلتعم هنيع تناك نإف «ةلتعم نيعلا نوكت الأب ديقم وهو

 نم ازارتحا .حيحصتلا عمجو ةينثتلا ىف ربجي مل نإو « ليهستلاو ةيفاكلا ىف هركذ

 شفحخألا لصأ ىلعو «ءىهاش :ةاش ىف لوقتف «بحاص ىنعمب ىذو «ةاش وحن:

 هنزو نال ءاقافتا ىووذ :ىذ ىفو « هنايب ىتأيسو هنع عجر هنأ ىكح دقو «ىهوش

 «نامدو نادي :لوقي نم دنع ناهجولا زاج مدو دي ىلإ بسن اذإ :ثلاثلا
 .نايمدو نايدي :لوقي نم دنع درلا بجوو

 ربجي نأ راج لصولا ةزمه اهنم ضوعو همال تفذحام ىلإ بسن اذإ : عبارلا

 .ىومسو ىونب : مساو نبا ىف لوقتف .ءبحصتستو ربجي الأو «ةزمهلا فذحتو

 .ىناثلا ىلع ىمساو ىنئباو .لوألا ىلع

 ناك نإو هنيع حتفت روبجملا نأ نييوحنلا رثكأو هيوبيس بهذم :سماخلا

 مدو دي ىف لوقتف ءنوكسلا هلصأ ام نيكست ىلإ شفخألا بهذو .نوكسلا هلصأ
 - حتفلاب ىحرحو «ءىودغو «ىومدو «ىودي :روهمجلا بهذم ىلع  رحو دغو
 هنأآل  نوكسلاب - ىحرحو «ىودغو «ىيمدو «ىيدي :شفخألا بهذم ىلعو

 :اولاق :عامسلا درو هبو (هيوبيس بهذم حيحصلاو «تاملكلا هذه ىف نيعلا لصأ

 «هيوبيس بهذم ىلإ طسوألا ىف عجر هنأ نسحلا ئبأ نع ىكحو «ىودغ :دغ ىف

 .برعلا نع اعامس هركذو

 انلافْذَح ىبأ سّنوُيو قحلأ اب نبابو اَتْخُأ خأبو
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 «ركذملا ىف لوقت امك «ىونبو ىوخأ :لوقت «فوذحملا دربو ءاعلا فذحب - نباو

 نأل «ىتنبو ىتخأ :لوقتف ءءاتلا فذحتالو امهظفل ىلع امهيلإ بسني : سنوي لاقو

 . قاحلإلل امهيف ءاتلا

 هلو ءهب لوقي وهو «ءاتلا تابثإب - تنمو تنه ىلإ بسني نأ ليلخلا همزلأو

 ىف تنه ىف ءاتلا نأل «تمخأو تنب فالخب «مزلت ال امهيف ءاتلا نأب قرفي نأ

 0 :تاهيبت
 «تيذو ءاتلكو «ناتنث :ىهو امهمكح تنبو تخأ رئاظن مكح :لوألا

 .ىولكو «ىونث :لوقتف ءاهتاركذم ىلإ بسنلاك هيوبيس دنع اهيلإ بسنلاف «تيك
 «ىتيذو .ىوتلك وأ ىتلكو «ىتنث :لوقت سنوي بهذم ىلعو ءىويكو «ىويذو

 ىوتلكو ىتلك : سنوي بهم ىلع انا ىلإ بسلا ىف مهشعي ركذو .ىتيكو

 ةثالغلا هجوألاب ىلبخ ىلإ بسنلاك ىرواتلكو

 وهو «ثلاث بهذم ىلإ امهرئاظنو تنبو تخأ ىف شفخألا بهذ : ىناثلا
 :لوقتف «هتكرح ىلع نكاسلا لبق امو هنوكس ىلع اهلبق ام رارقإو ءاتلا فذح

 - فوذحملا در اذإ - تيذو تيك ىف هبهذم سايقو «ىونثو ىولكو ىونبو ىوخأ

 .ىويذو ىويك :لوقتف «ءىح ىلإ بسني امك امهيلإ بسني نأ

 نييوحنلا نأآل ءامهمال تفذح اًننبو اتخأ نأ قبس امم حضتا دق :ثلاثلا

 امنإو «ةفوذحملا ماللا نم ضوع امهيف نذإ ءاتلاف ءهمال تفذح اميف امهوركذ

 نكت مل نإو «ثينأتلاب راعشإلا نم اهيف امل هيوبيس بهذم ىلع بسنلا ىف تفذح
 فلألا نأو «تخأو تنب ءاتك اتلك ءات نأ هيوبيس بهذم رهاظو .ثينأتلل ةضحمتم

 مال .فلالاو «ةدئاز ءاتلا نأ ىلإ ىمرجلا بهذو «قبس ام ىئبني اذه ىلعو «ثينأتلل

 ىلع هيلإ بسن اذإف ءاطسو دازت ال ءاتلا نال .فيعض وهو «لتعف هنزوز «ةملكلا

 بسن اذإف .ىولك لصألاو ءواولا نم لدب ءاتلا نإ :ليقو :ىوتلك :تلق هبهذم
 مهضعب ركذ اذكه «ىتلك :تلق لوقلا اذه ىلع هيلإ

 يل
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 ىتلا واولا نم لدب اتلك ىف ءاتلا نأ نييرصبلا روهمج نع لقنلا ىف روهشملاو

 اتلك لصأ نأب لصفملا حرش ىف بجاحلا نبا حرصو «ىلعف اهنزوو ةملكلا مال ىه

 اذه ناك اذإو «ءات ثينأتلاب اراعشإ واولا تلدبأ ىلعف هنزوو «ىولك هيوبيس دنع

 نع مدقت امك ىتلك هيلإ بسنلا ىف لاقي نأ ىغبني ىذلاقف روهمجلاو هيوبيس بهذم

 ام نآل ءهمال تفذح اميف دعي نأ لوقلا اذه ىلع ىغبني الف اضيأو ءمهضعب

 وحن ىف لاقي نأ مازلإلاو «حالطصالا ىف ماللا فوذحم هيف لاقي ال همال تلدبأ

 اتلك مال نأ هقفاو نمو هيوبيس بهذم نم رهظي ىذلاو «ماللا فوذحم «ءام»

 هتمدق امك ةفوذحملا ماللا نم ضوع ةئالثلا ىف ءاتلاو «تنبو تخأ مالك ةفوذحم

 ضعب لاق امك «ىنعملا اذه دصق اذإ «واولا نم لدب ىه :لاقي نأ عنتميالو ءالوأ

 لدبلا ديرأ نإ امأو «ةملكلا مال نم لدب اهنإ :تحخأو تنب ءات ىف نييوحنلا

 .هعضوم ىف ركذي اقرف ضيوعتلاو لادبإلا نيب نأل ءالف ىحالطصالا

 اهيف ؛ءاتلا ذإ ءاقافتا نبا ىلإ بسنلاك ىونبو ىتتبا ةنبا ىلإ بسنلا : عبارلا

 '  تنب ءاتك اضوع تسيل

 ىئالو الك نْيِل وذ هينا ىئانث ن نم ىناثلا فعاضو

 فيعضتلا هيف زاج احيحص افرح هيناث ناك نإف ءاعضو ىئانثلا ىلإ بسن اذإ

 نإ هلثمب فعض نيل فرح هيناث ناك نإو «ىمَكو «ىمُك :مك ىف لوقتف «همدعو

 لثم راص فعض امل ىك نأل «ىوولو ىويك :ولو ىك : ىف لوقتف اواو وأ ءاي ناك

 :اهفعضم لدبأو تفعوض افلأ ناك نإو «١2)ودلا لثم رص فعض املا ولو ءىح

 :تلقف ءاواو ةزمهلا تلدبأ تئش نإو « ىئال :ال همسا نميف لوقتف «ةزمه

 .ىوال

 : هيبثت
 ىلإ بسني امك :ىوالو «ىئال :تلق - مئصلا مسا  تاللا ىلإ بسن اذإ

 ىفو «ةيوتسملا ضرألا ليقو' :ءةعساولا ةالفلا وهو واولا ديدشتو لادلا حتفب - ودلا )١(

هنيعب ضرأ مسأ هنأ مجعملا ىفو ءدلب مسا اضيأ هنأ سوماقلا
 . ا

3 ١1 



 نمو .هيوبيس بهذم اذه ءال ةلماعم لموعف همال ام ىرديالو فذحت هءات نأل .ال

 ىهاش :لوقت امك «ىهال :لاق هيل هلصأ نأو .ءاه همال نأ معز

 مرتلا هنّيع حنو هربجَف مدع اَقلا ام ةيشنك نكي نإو
 ءءافلا فوذحيم تيبلا اذه ىف ركذو «ماللا فوذحم ىلع مالكلا مدقت

 نإف ١2)ةيشك ةلتعم وأ ةدعك ةحيحص همال نوكت نأ نم ءافلا فوذحم ولخيالو

 ماللا لتعم ناك نإو ءىدع «ةدع ىلإ بسنلا ىف لوقتف ربجي مل ةحيحص تناك
 ىلإ نيعلا دري ال هنأل هيوبيس بهذم ىلع «ىوشو ةيش ىف لؤقتف «هئاف درب ربج
 ىلع لوقتو ءروصقملا ةلماعم هلماعيو اقلطم نيعلا حتفي لب «نوكسلا نم اهلصأ

 .هيوبيس بهذمب انه مزجو  هلصأ دري - ىيشو :نسحلا ىبأ بهذم

 ؟ماللا لالتعا طارتشا همالك نم ذخؤي نيأ نمف :تلق نإف

 .(ةيشك) هلوق نم :تلق

 : هبشن

 .٠ لوقتف «نيعلا فوذحم وهو .همكح نيسبي مل ثلاث مسق فوذحملا نم ىقب

 ىمسم  ذمو هس :ىف كلوقك «ربجي مل ةحيحص همال .تناك نإ نيعلا فوذحملا

 الأب ديقم وهو «كلذك سيلو «نييوحنلا نم ريثك قلطأ اذك .ىذمو ىهس - امهب

 اهب ىمس اذإ  ىلوألا ءابلا فذحب  ةففخملا - بر وحن ,فعاضملا نم نوكي

 : هيف فرعي الو «هيوبيس هيلع صن  فوذحملا درب - ىبر :لاقي هنإف ءاهيلإ بسنو

 :امهيف لوقتف ءربج-امهب ىمسم - ىريو ىرملا وحن ةلتعم همال تناك نإو ءافالخ

 .فوذحملا درب  ىئريلاو ىئرملا

 عضولاب ادحاو باشي مَل نإ  عْمَجْلل ًابسان ٌركذا دحاولاو

 - ةيش لصاو  هريغو سرفلا نم  نوللا مظعم فلاخي نول لكو ءةمالعلا :ةيشلا )١(
 واولا نع اضوع ثينأتلا ءات تديزو نيشلا ىلإ اهتكرح تلقنو واولا تفذح (ء.ىشو

 .ةفوذحملا
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 ذاش دحاو هل مسقو «' 2 ١)ديدابعك هدحو لمهأ مسق ة :ماسقأ ةثالث عمجلا

 . ىسايق دحاو هل مسقو «ةحمل هدحاو نإف .حمالمك

 .ىديدابع :لوقتف هظفلب هيلإ بسني-:لوألاف

 لوقتف «هظفل ىلإ بسنيف لوألاك هنأ ىلإ ديزوبأ بهذ .فالخ هيف ىناثلاو)

 ىحم نفل الم

 «هدحاو ىلإ بسني هريغو «ىنساحبم :نساحملا ىف تلاق برعلا نأ ىكحو

 . ىحمل : حمالم ىلإ بسنلا ىف لوقيف ءاذاش ناك نإو

 نم موق مهو «ءائيآلاو راصنألا ىف لوقتف هظفل ىلإ بسن ذ بلغ اذإ : ثلائثلاو

 ضئارف ىف لوقتف .هذحاو ىلإ بسن بلغي مل نإو ىئانبأو ىراصنأ :سراف ءانبأ

 . ىسنالقو ىبتكو ىضئارف :سانلا لوقو «ىسنلقو ىباتكو ىضرف :سنالقو بتكو

 مهريغ دنع وهو «سبد رويط ىلإ مهدنع بوسنم ىسبد اذكو ءرمق رويط :مهلوق
 ىلع ىنب ام انوكي نأ لمتحيو «ةسبدلا ىلإو - ضايبلا ىهو - ةرمقلا ىلإ بوسنم
 :ىسرك وحن ةددشم ءاي

 ىلإ بسن هب ىمس نإف «هتيعمج ىلع ىقابلا عمجلا ىف ")(ميسقتلا) اذه
 - ىرامنأو ىبالك :رفاغمو نئادمو رامثأو باتك ىف كلوقك «ءادحاو راص هنأل «هظفل

 . ىرفاعمو

 - ديهارفلا كلذ لاثمو «سبللا نما نإ دحاولا ىلإ هب هب ىمسملا عمجلا دري دقو

 ىلإ ابسن ءىدوهرفلاو ظفللا ىلع ىديهارفلا :اولاقف  دسأ نم نطب ىلع ملع
 ْ .دوهرفلاب ىمست ةليبق انل سيل ذإ «سبللا نمأل هدحاو

 | ؟ليصفتلا اذهب ىفي ال انه مظانلا مالك نإ :تلق نإف

 :عاونأ ةثالثل الماش لعجي نأ نكمي (ادحاو هباشي مل نإ) هلوق :تلق

 .هجو لك ىف نوبهاذلا ليخلاو سانلا نم قرفلا :ديدابعلا )١(

0 1. 

 .(مكحلا) ب ىفو اج ل 5
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 .املع لعج امم رامثأ وحن :اهلوأ

 .ملعلاك راصف بلغ امم راصنأ وحن : ىناثلاو

 وحن هباش هدحاو لامهإ ببسب هنأل ؛هدحاو لمهأ امم ديدابع وحن :ثلاثلاو

 بولطلا فاو وهف ةئالثلا هذهل الماش همالك ناك اذإو ءهل دحاو ال امم طهرو موق
 الث ىف الإ هدحاو ىلإ لب ؛هظفل ىلإ بسن ال عمجلا نأ ذتيح هلصاح ذل

 . حيحص وهو «2عضاوم

 : هيبنث

 «ىرمت :ليق اهتيعمج ىلع ةيقاب نينسو نيضرأو تارمت وحن ىلإ بسن اذإ

 مزتلا امالعأ اهيلإ بسن اذإو ءهمال ىف فالخلا ىلع «ىوئس وأ ىهنسو «ىضرأو
 .ثلاثلا ىف ءافلا رسكو «نيلوألا ىف نيعلا حتف

 ا ل تكا تل 1

 نبال :مهلوقك .ءىشلا بحاص دصق نإ لعاف غوصب بسلا ءاي نع ىنغتسي

 «راطعو رازب :مهلوقك «فارتحالا دصق نإ لاعفيو «رمّثو نبل بحاص : ىأ رماتو

 ىنعم ىف كئاح مهلوق لاعف ماقم لعاف مايق نمف ءرخآلا ماقم امهدحأ موقي دقو

 :())سيقلا ئرما لوق هسكع نمو ؛فرحلا نم هنأل «كاوح

 )١( ليوطلا نم وهو . .هدعوت هنأ هغلب الجر فصي ىدنكلا سيقلا ؤرما وه : هلئاق -.

 ىهو - لبن بحاصب «لابنب» اهحتفب :ليقو ءرصن باب نم نيعلا مضب  ؛ىننعطيف» :ةغللا
 ماهسلا ىربي ىذلا «لبانلا» اهظفل نم اهل دحاو الو ةيبرعلا ماهسلا . 1

 .برحلاو حالسلا لهأ نم سيل هنال هب ىلابأ ال ىندعوتي ىذلا صخشلا اذه نأ : ىنعملا

 ءابلا «ىذب» وه .هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض همساو صقان ضام لعف «سيل» :بارعإلا
 لعف نعطيو ةيببسلا ءاف ءافلا «ىننعطيف» هيلإ فاضم «حمر» سيل ربخخ ىذو دئاز فرح ,

 قلعتم «هب» نعطيل هب لوعفم ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو هيف رتتسم ريمض لعافلاو عراضم

 ءابلا «ىذب» هيف رتتسم ريمض همساو صقان ضام لعف سيلو ةفطاع واولا «سيلو» نعطيب

 همساو صقان ضام لعف «سيلو» هيلإ فاضم «فيس» سيل ربصخ ىذو ءدئاز رج فرح

 .سيل ربخ لابنو دئاز رج فرح ءابلا «لابنب» هيف رتتسم ريمض
 .لبنلا وهو هنم ذخخأ ام ىلإ ةبسنلا ىلع ةلالدلا ىف لمعتسا ثيح «لابنب» هلوق :دهاشلا

 ماشه نباو 2 //16 ىنومشألا هركذ :هعضاوم ١/ » 4هيوبيسو ء مظانلا نباو 27/917
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 لابنب سيلو فيس ىذب سيلو 2 هب ىتئعطيف حمر ىذب سيلو
 .لبن ىذب سيلو :ىأ

 مالظب كبر امو# :ىلاعت هلوق نوققحملا لمح اذه ىلعو :فنصملا لاق
 , 37« ديبعلل

 ٠ .ملظ ىذب :ىأ

 - توتبلا عايبلو رطعلا عايبل اولاق « كلذ ضعب ىف بسنلا ءايب ىنؤي دقو

 .ىتبو تاتبو «ىرطعو راطع - ةيسكألا ىهو

 معط لجر 0 ءاذك بحاص ىنعمب لعفي بسنلا ءاي نع ىنغتسي دقو

 :©؟)هيوبيس دشنأ «لمع ىذو سابل ىذو ماعط ىذ ىنعمب لمعو بلو

 هلم معلم 0 رهت ىنكلو ىليلب تسل

 .راهنلاب لماع : ىأ

 .تلصف ةروس نم 55 ةيآلا نم )١(
 )١( نم وهو  هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق الرجز  .

 ركتبأ نكلو ليللا جلدأ ال 0 :هزحعو

 جلدأ» راهنلاب لمغأ :ىأ «رهن» هيف لمعأ ال :ىأ - ليللا ىلإ بوسنم «ىليلب» :ةغللا

 .هلوأ نم راهنلا كردأ «ركتبأ» ليللا رخآ نم ريسلا :جلدلاو هيف ريسأ «ليللا

 اغإ «ليللاب ريسي الو. «راهنلاب هلمع لوازي هنكلو «ليللاب لمعلا عيطتسي ال هنأ : ىنعملا

 صوصللا نم سيل هنأ :دارملا نوكي دقو «طاشنلا ثيح .هلوأ نم راهنلا كرديل اركبم ْموقي

 نوحدكي نمم هنكلو  ءابقرلا نيعأ نع نيديعب - مالظلا ىفو ليللاب مهلمع نولوازي نيذلا
 ر بلجل راهنلاب

 «ىنكلو» سيل ربخخ ىليلو دئاز رج فرح ءابلا «ىليلب» اهمساو سيل «تسل» :بارعإلا
 ريمض هلعافو عراضم لعف «جلدأ» ةيفان «ال» نكل ربخ ارهت» همسا ءايلاو كاردتسا فرح

 عراضم لعق ؛ركتبأ» كاردتسا فرح «نكلو» ةيفرظلا ىلع بوصنم «ليللا» هيف رتتسم

 .هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 .بسنلا ديري وهو - رسكف حتتفب - لعق ءانب ىلع ءاج ثيح هرهّن» هلوق :دهاشلا

 نباو 27 /الا/ ليقع. نباو . 4 ماشه نباو « //40 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 هيوبيسو ءمظانلا 7/4١.
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 :ناهيبنت

 :ىأ  راطعم ةأرما مهلوقك «لاعفمب بسنلا ءاي نع اضيأ ىتغتسي دق :لوألا
 .ىرخلا وهو ءرضح تاذ :ىأ ء«ريضحم ةقان مهلوقك . ليعفمو  رطع تاذ

 ' .هيوبيس بهذم اذه ءاريثك اهضعب ناك نإو «ةسيقم ريغ ةينبألا هذه :ىناثلا

 ربلا بحاصل الو «هاكف ةهكافلا بحاصل الو «قاقد قيقدلا بحاصل لاقي ال :لاق
 .اذه سيقي دربملاو «راعش ريعشلا بحاصل الو «راري

 سا هوو ربل ع ع 3 سك رب ىو يا ل رعى
 ًارصتفا هم لقْثي ىذلا ىلع اررقم هتفلسأ امزيفو

 :ةرصبلا ىف بسنلا ىف مهلوق نمف «ضعب نم دشأ هضعبو «هيلع ساقي الو

 ءىزورم :ورم ىلإو  لادلا مضب - ىرهد :رهدلا ىلإو  ءابلا رسكي ىرصيب

 | .ىزار :ىرلا ىلإو

  ءانثأ هنم ةلثمأ تمدقت دقو «بلك ةريمع نم ىريمع :مهلوق كلذ نمو

 1 .بابلا
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 فقولا

 ىذلا ريغ وهو «ىرايتخالا انه دارملاو «ةملكلا رخآ دنع قطنلا عطق وه

 ةعبس ىلإ عجرتو «تارييغت همزلي هبلاغو ءامنرتو اركذتو اراكنإو اتابثتسا نوكي
 «لقنلاو .ءفذحملاو «ةدايزلاو «لادبإلاو ءمامشإلاو «مورلاو ءنوكسلا :ءايشأ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةلصفم ىتأتسو «لحملاو نسحلا ىف ةفلتخم هجوألا هذهو

 اَهذَحا حتف ريغ ولتو اًمْقو 2 اًفلأ لعجا حْنَق رثإ اًيونت
 22 حال تالق وتلا ىلع فقولا ىف
 دعب ناك نإ افلأ هنيونت لادبإب هيلع فقوي نأ - ىحصفلا ىهو :ىلوألا

 ءديز اذهو ءاديز تيأر :كلوقك ءةرسك وأ ةمض دعب ناك نإ هفذحبو ءةحتف

 ش .ديزب تررمو

 كلذ ركذو ءاقلطم رخآلا نوكسو نيونتلا فذحب هيلع فقوي نأ : ةيناثلاو
 .ةعيبر ىلإ فنصملا اهبسنو «نويفوكلاو ديبع وبأو برطقو نسحلا وبأ

 ىف زوجي الو ءرعشلا ىف ءاج امم اذه نأ نوري ةعامجلاو :حاصفإلا ىف لاق

 . مالكلا
 «ةمضلا دعب اواوو «ةحتفلا دعب افلأ نيونتلا لادبإب هيلع فقوي نأ :ةثلاثلاو

 .ةارسلا دزأب هريغ هديقو ءدزألا ىلإ فنصملا اهبسنو «ةرسكلا دعي ءايو

 ىلع انه رصتقاو ءاحصف اوسيل نميلا لهأ نم موق ةغل اهنأ نامثع وبأ معزو

 :تاهيبنت

 ةحتفو ءاديز تيأر :وحن «بارعإلا ةحتف (حتف رثإ) هلوق لمش :لوألا
 .روهشملا ىلع افلأ هنيونت لدبي نيعونلا الكف ءاهيوو اهيأ :وحن ءانبلا

 نإف ؛2©(ةمئاق وحن) ءاتلاب ائنؤم ناك ام بوصنملا نونملا نم ىنثتسي :ىناثلا
 فقو نم امأو «ةريهشلا ىهو ءاهلاب فقي نم ةغل اذهو «فذحي لب لدبي ال هنيونت

 .ب(')
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 تيأر :لوقيف ؛افلأ نيونتلا لدبيف «فورحلا رئاس ىرجم اهيرجي مهضعيبف ءاتلاب

 .ريغ ال اهنكسي ةغللا هذه لهأ رثكأو «اتمئاق

 هذه ىفو «ىتف تيأر وحن «فلألاب هيلع فقوي نونملا روصقملا : ثلاثلا
 ش :بهاذم ةثالث فلألا

 فلألا فذح بحصتساو «ثالثلا لاوحألا ىف نيونتلا نم لدب اهنأ :لوألا

 نم موهفملا وهو «ىنزاملاو ءارفلاو نسحلا ىبأ بهذم وهو ءاقفوو الصو ةبلقنملا

 ٠ . ةحتف دعب نيونت .هنآل ءانه مظانلا مالك

 املف ؛فذح نيونتلا نأو «ثالثلا لاوحألا ىف ةبلقنملا فلألا اهنأ :ىناثلاو

 بهذ هيلإو «نييفوكلاو ىئاسكلاو ورمع ىبأ نع ىورم وهو «فلأآلا داع فذح

 (١)7(بهذ هيلإو «ليلخلاو هيوبيس نع شذابلا نبا هلقنو «ىفاريسلاو ناسيك نبا)
 ةلامإب ةياورلا 0 بمهذملا اذه ىوقيو :اهحرش ىفف لاق «ةيفاكلا ىف فنصملا

 .كلذل حاص ريغ نيونلا لديو ايور اهب دادتعالاو افقو فلأآلا

 (9 عاشلا- لوق ايور اهب دادتعالا لاثمو

 .ج أ ()

 .-زجرلا نم وهو رارض نب لقعم همساو خامشلا وه :هلئاق (5)

 ىتأ اذإ قراطل مهريخو :همامتو

 .... برو

 .ىهتشا ام اثيدحو اداز فداص
 هنع هللا ىضر قداصلا دمحم رفعج نب هللادبع هب بطاخي «رفعج نباي كنإ» :ةغللا

 .اليل الإ نوكي ال ىرسلا نآل اليل :ىأ ؟ىرسا
 ىدانم «نب#» ءاذن فرح ةاي» اهمسا فاكلاو بصنو ديكوت فرخ نإ «كنإ» :بارعإلا
 حدملا ءاشنإل ضام لعف ؟معن) ةضرتعسم ةيئادن ةلمج رفعج نبايو هيلإ فاضم «رفعج»

 .نإ ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف «ىتفلا»

 لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحضب عوفرم أدتبم «فيض» دئازلاب هيبش رج فرح «برو»

 .دئازلاب هيبشلا رحلا فرح ةكرحب لحملا

 «ءأدتبملا ربخ عفر لحم ىف ةلمجلاو هب لوعفم «ىحلا» ريمض لعافلاو ضام لعف «قرط»
 :ىأ جاحلا مدققم كنتتج كلوقك وهو هعم فوذحم نامزلا مساو فرظ عضوم ؟ىرسال

 .جاحلا مودق تقو

 وحن فلالاب هيلع فقوي نونئملا روصقملاو روصقم وهو نونم هنإفف «ىرس# هلوق :دهاشلا

 .ىتف تيأر

 .5 /75 شيعي نباو 27/7174 ةيفاشلا حرشو 7 //54 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 :هلوق ىلإ

 ةلعنم ىرس ىَحْلا قرط فيض "برو

 ىفو «نيونتلا نم لدب بصنلا ىف فلألاف ؛حيحصلاب هرابتعا :ثلاشلاو

 مهرثكأ هلقن اميف هيوبيس بهذم اذهو ؛ةملكلا مال نم لدب رجلاو عفرلا

 «ةركذتلا ريغ ىف ىلع وبأ بهذ هيلإو «نييوحنلا مظعم بهذم وهو :ليق
 .ىنزاملا ةقفاوم ىلإ ةركذتلا ىف بهذو

 رامضإلا ىف حتَفلا ريغ ةلص  رارطضا ىوس ىف فقول فذحاو
 وأ ةمومضم تناك نإ اهتلص تفذح ةلوصوملا ريمضلا ءاه ىلع فقو اذإ

 تناك نإو ةنكاس ءاهلا ىلع فقتو ءايلاو واولا فذحي هو هَل :وحن ةروسكم
 .فذحت ملو فلألا ىلع فقو اهتيأر وحن ةحوتفم

 نوكي امنإو ٠ ءرعشلا ىف كلذ عوقو نم (رارطضا ىوس ىف) هلوقب ررتحاو

 ةحتف الوقنم ةبئاغلا ريمض فلأ فذحي دق هنأ ليهستلا ىف ركذو «تايبألا رخآ كلذ

 ديري ؛هب هللا مكمركأ تاذ ةماركلاو» ئيط ضعب لوقك ءارايتسخا «هلبق ام ىلإ
 .ليلق وهو «هيلع سايقلا زاوج ىضتقي هنإف «ارايتخا» هلوق لكشتساو ؟١)اهب

 ْبلُق اهو فقولا ىف اقل بصن اًنوتم اذإ تهبشأو

 اهيلع فقوي هنأ 20(ىلإ) روهمجلا بهذف ءاذإ ىلع فقولا ىف فلتخا

 اهنال نونلاب اهيلع فقوي هنأ ىلإ مهضعب بهذو «بوصنملا نونملاب اههبشل فلألاب
 ةثالث ىلع اهمسر ىف اضيأ نويوحنلا فلتخاو «ءدربملاو ىنزاملا نع لقنو «نأ ةلزنمب

 :بهاذم

 «رثكألا وهو :ليق .فلألاب اهيلع فقوي اهنأال .فلألاب بتكت اهنأ :اهدحأ

 لقن ال فلاخم وهو «ىنزاملا ىلإ لوقلا اذه بسنو .,فحصملا ىف تمسر كلذكو

 .الوأ هنع

 .ءابلا ىلإ ءاهلا ةكرح لقنو فلألا فذحف )١(

 .بج ءب قفز
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 :دربملا نعو «نورثكألاو دربملا بهذ هيلإو :ليق «نونلاب بتكت اهنأ :ىناثلاو

 نيونتلا لخدي الو «نلو نأ لثم اهنأل .فلألاب نذإ بتكي نم دي ىوكأ نأ ىهتش
 .فورحلا ىف

 . تبتك تلمعأ نإو «ءاهفعضل فلآلاب تبتك تيغلأ نإف ليصفتلا :ثلاثلاو

 فقوي اهنأل) نونلاب اهبتك حيحصلا :روفصغ نيا لاقو . ءارقلا هلاق ءاهتوقل نونلاب

 فقو نم نأ | لاكشإ الو «ةيفرظلا اذإ نيو اهنيب قرفللو (1)!(نونلاي هذنع اهيلع

 .نونلاب اهبتكي نونلاب اهيلع

 . فلالاب فقي نم لوق ىلع اعرفم فالخلا اذه نوكي نأ ىغبنيو

 نأل .«فلالاب بتكت نأ سايقلاف فلألاب فقولا ىلع تعرف اذإ :تلق نإف

 الف .اهيلع فقولاو اهب ءادتبالا ريدقتب اهظفل ةروصب بتكت نأ ةملك لك ىف لصألا

 .فلألاب (")(اهيلع) فقيو «نونلاب اهبتكي نم لوقل هجو

 نون نأ ىرت الأ «ةيفرظلا اذإ نيبو اهنيب ةقرفتلا وهو رهاظ هجو هل لب :تلق

 .فالخ ريغب افلأ ةحتفلا دعب لدبت ةفيفخلا ديكوتلا

 «©ءاعفسنلا وحن سبلت مل نإ فلالاب بتكت :اولاقف اهمسر ىف اولصف دقو
 اذه لثم ىف فلألاب تبتك ول ذإ «نيرضت الو نيرضا :وحن تسبتلا نإ نونلابو :

 نينثالا فلأب تسبتلال
 سلاش ىلع»

 اًمَلَعاف توبُث نم ىلوأ بّصني مَ ام نيونتلا ىذ صوقتملا اي فْذَحَو

 وحن فلأ هنيونت نم لدبأ ايوصنم ناك نإف «نونملا صوقنملا ىلع فقو اذإ

 .فقولا روجيو «فذحلاب هيلع فقولا راتخملف بوصنم ريغ ناك نإو ءايضاق تيأر

 موق لكلو» :ىلاعت هلوقك .عضاوملا ضعب ىف ريثك نباأرق هبو .ءايلا درب

 . (276ىداه

 .بج أ )١(

 .ب (0)

 .قلعلا ةروس نم ١6 ةيآلا نم (*)
 .دعرلا ةروس نم ال ةيآلا نم (5)
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 .ىتأيسف نونملا ريغ امأو «تيبلا نم رهاظ اذه لكو

 :تاهيبنت
 .هيلات هديقي قالطإ تيبلا اذه ىف :لوألا

 نأل ءهيف فذح ال نونملا بوصنملا نأ (بصني مل ام) هلوق نم مهف :ىناثلا

 فذحب اهيلع فقي نم برعلا نم نأ :ىدبألا ىكحو «نيونتلا فلأب تنصحت هءاي

 :217هلوق ىبنتملا ىنب كلذ ىلعو «نيونتلا

 0 ع ع ع ىسات تركذأ امف َنّذَأ الأ

 نكلو رشكأ بوصتلا ريغ نوتللا نم فذسحلا نأ ىف اوفلتضي مل :ثلاثلا

 .سيقألا ىف اوفلتخا

 :مهضعب لاقو « ضراعلاب دادتعالا مدع هيف نال فذحلا :ىسرافلا لاقف

 .روصقملا فلأ ىلع اسايق تابثإلا

 ىلا ايلا در موُرَل رم وح ىفو سكعلاب نيون ىذ ريغَو

 تابثإلا هيف راتخملا نكلو ؛ناهجولا هيف زوجي نونملا ريغ صوقنملا نأ ىنعي
 اذه :لاقي دقو «ىضاقلاب تررمو ىضاقلا اذه :لاقي نأ دوجألاف «نونملا سكعب

 نأ كلذ ريرحتو ءهررحم ريغ وهو ءهمالك موهفم اذه «ضاقلاب تررمو ضاقلا

 : عاونأ ةعبرأ نونملا ريغ صوقنملا :لاقي

 حيحصلاك وهف ابوصنم ناك نإ اذهف «لأ لوخدل هنيونت طقس ام :لوألا

 ةحتف ردق نمل ىغبنيو ءادحاو الوق ءايلا تابثإب هيلع فقويف ىضاقلا تيأر :وحن

 نذؤملا نذأف برشي نادمح نب ةلودلا فيس ناكو «ىبنتملا نيسحلا نب دمحأ وه :هلئاق )١(

 1 .هدعب ىذلاو تيبلا اذه ىبنتملا لاقو ؛هدي نم حدقلا ةلودلا فيس عضوف

 -رفاولا نم امهو  ىساكب هقلاخخ قح نع الو ىلاعملا نع ريمألا لغش الو

 طبرل ءافلا «امف» رتتسملا لعافلاو لعفلا نم ةلمج «نذأ» هيبنتلل ةملك «الأ» :بارعإلا

 : . تركذأل هب لوعفم «ىسان» لعافو لعف «تركذأ» ةيفان امو باوجلا

 .هب جتحي ال ىبنتملاف الإو «ليثمتلل اذهو «ءايسان هيف سايقلا نأل (ىسان) هلوق :دهاشلا
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 (رورجم وأ ىضاقلا اذه :وحن اعوفرم ناك نإو ؛نيهجولاب فقي نأ بصنلاب ءايلا

 فذحلا سيلو ءركذ امبك «تابثإلا راتخملاو ,ناهجولا هيفف «ىضاقلاب تررم وحن

 . مهضعبل افالخ ةرورضلاب اصوصخم

 «تابثولا هيف راتخي ليلخلاف (ضاقاي) وحن ءادنلل هنيونت طقس ام :ىناثلاو

 .فذح لحم ءادنلا نأل .ءسنوي بهذم هيؤبيس حجرو «فذحلا هيف راتخي سنويو

 . ةرثكلاب حجريف رثكي ملو «زاجم فذحلا نال «ليلخلا بهذم هريغ حجرو

 فقويف ءابصن (ىراوج تيأر) وحن فرصلا منمل هنيونت طقسن ام :ثلاثلاو
 .بوصنملا ىف مدقت امك «ءايلا تابثإب هيلع

 ام هيلإ داع هيلع فقولاب ةفاضإلا تلاز امل هنأل :اولاق «نونملا ىف نازئاجلا ناهجولا

 .نونملا ىف زاج ام هيف زاجف «نيونتلا وهو اهببسب بهذ

 تدر هيلع فقو اذإ «ةفاضإلل هنون طقس ام نأ وهو «اعرف كلذ ىلع اونبو

 .اهفذح بيس لاوزل نوضاق :تلق تفقو اذإف ءديز وضاق ءالؤه وحن هنون

 «نونلا فذحب ©3174 ديصلا يلحم َريغ» :ىلاعت هلوق ىلع ءارقلا فقو امأف

 .رظن اذه ىفو :تلق

 .ادحاو اهمكح سيلو ؛ةعبرألا عاونالا هذهل ةلماش هترابع نأ :امهدحأ

 ىف. كلذ ركذ امك .؛تابثإلا نيعتم وهو بوصنملا نثتسي مل هنأ :رخآلاو

 1 ش . ةيفاكلا
 هيرب مع

 ىفتقا ايلا در موُرَل رم وحن .. ىفو .. :هلوقو

 نم لعاف مسا رم وحن نيعلا فوذحم صرقنملا نم ناك ام نأ ىلإ هب ريشي
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 دعب ةزمهلا ىهو هنيع تفذحو «ءضاق لالعإ لعأف 7)"2ىئرم هلصأ ىئري (7١ىأرأ

 مزل تفذح ول اهنأل ")(ةملكلل (ربج) ءايلا در مزل اهيلع فقو اذإف ءاهتكرح لقن

 .اضيأ لصولا ةلاح ىف دحاو لصأ ىلع مسالا ءاقب

 ءفقولا فالخب نينكاس نيب عمجلا نم مزلي امل الصو اهتابثإ نكمي ال :تلق

 ْ . ةملكلل اربج الصو نيونتلا ءاقب ىف نأ عم

 : هيمكن

 ىف ةروص هل نكي مل نإ نكاسلاف ؛كرحتم امإو نكاس امإ هيلع فوقومل
 ىف ةروص هل تناك نإو «قبس امك بوصتنملا نيونت الإ ريمضلا ةلصك فذح طخلا

 .امهمكح مدقت دقو «صوقنملا ءايو نذإ نون الإ ريغي ملو ءهلاح ىلع كرت طخلا

 ْ .اهباي ىف تمدقتف ةفيفخلا ديكوتلا نون امأو

 ٠ ب ملو هفلأ فذحت مل هيلع فقو اذإ نونملا ريغ روصقملا نأ اذه نم مهف دقو

 :(؟!هلوق ىف ةرورضلل اهفذح ذشو

 ءاي مضب ىري ىرأ وه لمعتسملاو «لعفلا اذه ىف لمعتسملا ريغ لصألا وه اذه )١(

 . ةعراضملا
 .ب (7) ١ .لعفم نزو ىلع (0)

 - رضم نم ةليبق ةعيبر لئابق هيف ترخاف اماقم هيف -فصي ةعيبر نب ديبل وه : هلئاق (4)
 وهو

 .- لمرلا نم
 دهاش زيكل نم ليبقو :هردصو

 نب ىصفأ نب زيكل وهو  فاكلا حتفو ماللا مضب «زيكل نم» ةليبق :ىأ «ليبق» :ةغللا

 دنع الجر رخاف هنأل كلذب ديبع وبأ لاق «موجرم طهر» رضاح ىوريو «دهاش» سيقلادبع

 :نامعنلا هل لاقف «نامعتلا

 .ديبل همساو ءاموجرم ىمسف «فرشلاب كمجر

 «دهاش» زيكل نم نئاك ليبق :ىأ ءهتفص رورجم راج «زيكل نم» أدتبم «ليبق» :بارعإلا

» نايب فطع وأ ليبق نم لدب - عفرلاب  «موجرم طهر» أدتبملا ربخ
 . «لعملا نبا طهرو

 : . هيلع فطع

 .ةرورض فقولا ىف ةروصقملا فلألا فذح ثيح «لعملا نبا» هلوق :دهاشلا

 . 1 ةيفاشلا حرشو 77/741١« هيوبيس هركذ :هعضاوم

 ا ١ اه



 لعملا نبا طهرو موجرم طهر 0.0.0000 هام

 ١ :نولوقيف ءاي اهيلع فوقوملا فلألا نوبلقي برعلا ضعبو , «ىلعملا ديري
 7 اذه :نولوقيف اواو اهبلقي مهضعبو «ءسيق نم سانو ةرازف ةغل ىهو ىصعو
 ءءاصعو ءاعفأ اذه :نولوقيف ةزمه اهبلقي مهضعبو «ئيط ضعب ةغل ىهو وصعو

 ءمسالا رخآ ىف فلأ لك كلذكو :هيوبيس لاق ؛فيفختلا ءالؤه ةغل نم سيلو

 لصوت دقو ءاهبرضي وه كلذكوءزمهيف ًالجر تيأر :لاق مهضعب نأ ليلخلا معزو
 ىف ءاه فلألا بلق امأو تكسلا ءاهب فلأ هرخآ ىئنبسم لمكو ىلوأو انه فلأ
 :(0)هلوق

 ركذب ذخأ نكاسلا نم هركذ ىغبني ام ىلع فقولا مكح مظانلا ركذ املو
 ظ | :لاقف «كرحتملا

 كرحّشلا مئار فق وأ هندكَس كّرحم نم ثيل اري
 ءمامشإلاو ؛مورلاو «ناكسإلا :هجوأ ةسمخ كرحشملا ىلع فقولا ىف

 1 .ةمالع اهنم لكلو «لقنلاو .«فيعضتلاو

 )١( نم وهو هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق الرجز  .

 ل هنكمأ نم تدرو دق : هلبقو

 همف اهورأ مل نإ :هدعبو

 نوكي دقو هيف لوخد ريغ نم ءاملا ىلإ لوصولا :دورولاو «لبإلا :ىأ «تدرو دق» :ةغللا
 .ناكم عمج «ةنكمأ» الوخد ٠

 رتتسسم ريمض .لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تدرو» قيقحت فرح «دق» :بارعإلا

 لدب «هنه نمو انهاه نم» لعفلاب قلعتم رورجمو راج «هنكمأ» رج فرح «نم» ىه هريدقت
 . هنكمأ نم

 ءاه فلألا بلقف ءانه اهلصأو «هنه) هلوق :دهاشلا
 ١58/ 7. 5/5 29/41١ ىف شيعي نباو «5 /5414 ةيفاشلا حرش ىف هركذ :هعضاوم

 . ١/8 7/١01 عماوهلا عمهو 5/3١

 ل ْ 1



 وأ فخ دارملاو «هيوبيس اهلعج اذكه «فرحلا قوف خ نوكسلا ةمالعف

 هيف ءىش ال ىذلا وهو ءرفص ةرئادلا نأل «ةرئاد ٍباَتْكلا ضعب اهلعجو «فيفخ

 .الاد مهضعب اهلعجو «ددعلا نم

 . / هتروص هذهو فرحلا ىدي نيب طخ :مورلا ةمالعو

 .* هتروص هذهو فرحلا ىدي نيب ةطقن :مامشإلا ةمالعو

 .ش هتروص هذهو فرحلا قوف نيش :فيعضتلا ةمالعو

 اهل سيلو .ناكسإلاب الإ اهيلع فقوي مل ثينأتلا ءاه كرحتملا ناك نإف

 «لصألا وهو «ناكسإلاب هيلع فقوي نأ راج اهريغ ناك نإو «هريغ ىف بيصن

 ةفخل ةضاير ىلإ ةحتفلا ىف جاتحيو «ثالثلا تاكرحلا ىف ىنعأ ءاقلطم مورلابو

 .متاح وبأ مهقفاوو «حوتفملا ىف ءارقلا رثكأ هزجي مل كلذلو ؛ةحتفلا

 روجيو ؛ةكرحلاب توصلا ءافخإ نع ةرابع ىهو :ةيفاكلا حرش ىف لاق

 هلوقب مامشإلا ىلإ راشأ دقو «ةينآلا طورشلاب نكل «لقنلاو فيعضتلاو مامشإلا

 الو ءتوص نود ةكرحلا ىلإ نيتفشلاب ةراشإلا وه مامشإلا (ةمضلا ممشأ وأ)

 .ةفشلا ةئيهل ةيوست ةحتفلاو ةرسكلا مامشإ نأل «ةمضلا ىف الإ نوكي

 نآل «مورلا ىلع لومحم وهو ءرجلا ىف ءارقلا ضعب نع مامشإلا ىور دقو

 ىلإ راشأ مث «حالطصالا ىف ةحاشم الو ءامامشإ مورلا ىمسي نيبيفوكلا ضعب

 ْ | :هلوقب فيعضتلا

 افق نإ اليلع وأ (ًرُمَه سلام 2 اًقعضُم فق ْؤأ ...

 - ديدشتلاب جرف اذه :كلوقك ء«هيلع فوقوملا فرحلا ديدشت فيعضتلا

 :ةثالث اطورش هل ركذو

 نآل ءهفيعضت زوجي الف «ءانب وحن نم ًاًزارتحا «ةزمه نوكي الآ :اهلوأ

 ش .انيع نكت مل ام ةزمهلا ماغدإ تبنتجا برعلا

 .هفيعضت زوجي الف «ىقبو ورس وحن اليلع نوكي الآ :اهيناثو

 . هفيعضت زوجي الف «ركب وحن نم ًازارتحا «كرحتم دعب نوكي نأ :اهثلاثو

3 1١ 



 :27©2هلوق امأو .تاغللا رهشأ ىف ابوصنم نوكي الأ وهو « عبار طرش ديزو
 0 ايدج ىرأ نأ تيشحخ دقل هم سي 6 ِ مل © سس

 هنيونت لدبأ اذإ نونلا بوصنملا نال ءطرشلا. اذه ىلإ جاتحي ال دقو :تلق
 وه امنإ هيلع فوقوملا لب .هيلع افوقوم فلألا لبق ىذلا فرحلا نكي مل ءافلأ
 ش . هيلع فوقوملا ماكحأ ىف مالكلاو «فلألا

 :هينت
 م

 فقو هنأ هنعف «مصاع نع الإ ءارقلا نم دحأ نع فيعضتلاب فقولا رثؤي مل
 .ملعأ هللاو « ديدشتلاب  رمقلا ىف '”ةرطتسم» ىلاعت, هلوق ىلع

 :هلوقب لقنلا ىلإ راشأ مث

 َالّظْحي ل هكيرحت نكاسل القنا تاكرحو ...
 : طورش ةثالث هل ركذو ءاهلبق نكاسلا ىلإ "7(فرحلا) ةكرح ليوحت :لقنلا

 ش -رجرلا نم وهو - هريغل :ليقو «جاجتعلا نب ةبؤر وه : هلئاق )١(
 ْ .ابصقلا قفاو قيرحلا لثم :همامتو
 .ايوعكو بيبانأ هقاس نوكي تابن لك «ابصقلا» ةلعتشملا رانلا دارأ «قيرحلا» رطملا عاطقناب طحقلا وه :بدجلاو ,بصخلا ضيقن وهو - ءابلا ديدشتب ابدج» :ةغللا
 لحم ىف «ىرأ نأ» لعافو لعف «تيشخ» قيقحت فرح دقو ديكأتلل ماللا «دقل» :بارعإلا
 ىرأ لوعفم «ابدج» ةيرصب اهنأل ءادحاو الوعفم بصنت انه ىرأو «ةيلوعفملا ىلع بصنلا
 وه :ىأ .فوذجم أدتبل ربخ هنأ ىلع عفرلا ةياور ىلع «لثم» هيف رتتسم ريمض اهلعافو
 .«هب لوعفم «ابصقلا» هيف رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف «قفاو» هيلإ فاضم «قيرحلا» لثم
 061 0 .  .ةيسنجلا لأب نرتقم مسا هنال كلذو ءهنم لاح بصن .لحم ىف وأ قيرحلل ةفص رج لحم ىف هلوعفمو هلعافو ىضاملا لعفلا ةلمجو
 .ةرورض اهكرح مث فقولل اهرخآ فعض ثيح (اًبدج) هلوق :دهاشلا
 ا” /919 ةيفاشلا حرشو «4 89 ماشه نباو 2” ١ ىنومشألا هركذ :هعضاوم
 037/1547 هيوبيسو

 . .رمقلا ةروس نم 5 ةيآلا نم (؟)
 .(ةزمهلا» ب (؟9)

 و ١4/80 ْ



 وحن افلأ نوكي نأ نم ازارتحا .هكيرحت عنتمي ال نكاسلا نوكي نأ :لوألا

 .ةكرحلا لبقت ال فلألا نإف ءراد

 «كلذك سيلو «ءايلاو واولا ىلإ ةكرحلا لقث زاوج ىضتقي كلذ نأب ضرتعاو ا

 .امهيلع ةكرحلا لاقثتسال «نيل ىفرح اناك نإو ءامهيلإ لقنلا زوجي ال لب
 .ةلع فرح نوكي نأ هطرش :لاقي نأ لوألاف

 لب ءرذعتملاب صتخي ال (الظحي نل) هلوق نأل ءهيلع اذه دري ال :تلق

 واولا لمشيف «.كلذ ريغل وأ فلألاك هرذعتل امإ هكيرحت عنتمي نل نكاسلا :دارملا

 هنم مزلي هكيرحت نأل ءهكيرحت عنتمي هنإف ءدجلا وحن مغدملا فرحا لمشيو ءايلاو
 .ةرورضلا ريغ ىف عنتمم وهو .هكف

 اذه ىلإو ؛نييرصبلا دنع ةزمه ريغ ىلع ةحتف ةككرحلا نوكت الأ : ىناثلاو

 :هلوقب راشأ
 م م

 القل فوكو ىِرْصَب هاري ال زومُملا ىوس نم ٍحْنَف لْقتو

 نأل ركبلا تيأر لاقي الف «ةزمه ريغ نم ةحتفلا لقن نييرصبلا دنع روجي ال

 ريغ هيلع لمحو «نيونتلا فلأ فذح هيف لقنلا نم مزل انونم ناك نإ حوتفملا

 1 .نونملا

 هنأك كلذ ناكل ءلصولا ىف اونكسو فقولا ىف اولقن ول مهنأل :ليقو

 ةحتفلا لقن نويفوكلا زاجأو ءرهاظب سيلو روجي ال وهو  حوتفملا - لعف ناكسإ

 ا .ةزمه ريغ نم
 راجأ هنأ شفخألا نعو «كلذ زاجأ هنأ ىمرجلا لقنو ءركبلا تيأر :نولوقيفأ

 .ورمع تيأر :لاق نم ةغل ىلع نونملا ىف كلذ

 نإو ؛هتكرح لقن زوجي زومهملا نأ ىلإ (زومهملا ىوس نم) هلوقب راشأو

 . ةحتف تناك

 امنإو .©لرلطبلاو ءدرلاو ءبخلا تيأر ىف ءاطبلاو ادرلاو ابخلا تيار :لوقتف

 .ئبخام ءابلا نوكسو ءاخلا حتفب :ءبخلا )١(

 .ةعرسلا دض :ءطبلاو .نوعلا لادلا نوكسو ءارلا رسكي : : ءدرلاو
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 اهب قطنلا ناك ةنكاسلا ةزمهلا لبقام نكس اذإو ءاهلقثل ةزمهلا ىف كلذ رفتغا
 . بعصأ

 : هلوقب راشأ اذه ىلإو ءرومهملا ريغ ىف ريظنلا مدع بجوي الأ : ثلاثلا

 وه بو ميموم ,# و.

 عنتمي سيل زومهملا ىف كاذو يتمم ريظت مدعي ب نإ لقنلاو

 «ةمضب ةقوبسم ةرسك الو ةرسكب ةقوبسم ةمض لقن زوجي ال هنأ كلذب ملعف

 ىف الو ءدوقفم وهو .لعف ءانب نم مزلي امل (رشب اذه) وحن ىف .لقنلا روجي الف
 ىف اذه «ردان وأ ءامسألا ىف لمهم وهو لعف ءانب نم مزلي امل (لفقب تعفتنا) وحن

 .رومهملا ريغ

 هيلع هيبنتلا مدقت امل ريظنلا مدع ىلإ ىدأ نإو «لقنلا هيف زوجيف رومهملا امأ
 . ءفكب تررمو ءدر اذه :لوقتف «ةزمهلا لاقثتسا نم

 :تاهيبنت
 الف ءاحيحص هنم لوقنملا نوكي نأ وهو عبار طرش لقنلا راوجل : لوألا

 .وزغ وحن نم لقني

 اهتكرح لماح ىلع نيفقاو نويزاجحلا اهفذح ةزمهلا ةكرح تلقن اذإ : ىناثلا

 1 «مامشإلاو مورلاو ناكسإلاب (بخلا اذه) :نولوقيف ؛اهب ادبتسم هيلع فقوي امك

 «ةنكاس اهتبثي نم : مهنم لب ٠ ءاهفذحي الف نييزاجحلا ريغ امأو ,ءهطورشب كلذ ريغو

 ةكرحلا سناجمب اهلدبي نم مهنمو «ئطبلاب تررمو ءاطبلا تيأرو وطبلا اذه» وحن

 .(ىطبلاب تررمو ءاطبلا تيأرو «وطبلا اذه) :لوقيف ؛ةلوقنمل
 (17 ءابتإلا ىلإ ريظنلا مدع ىف عقوملا لقنلا اذه نم نورفي ميمت ىنب ضعبو

 *:نولوقيف .عابتإلا دعب ةزمهلا لدبيو عبتي مهضعبو ءؤفك عم ئىدر اذه :نولوقيف

 .وفك عم ىدر اذه

 تررمو ءوطبلا اذه لوقتف قاب نوكس دعب اهتكرح سناجمب ةزمهلا لدبت دقو
 . ىطبلاب

 .. ءاغلل نيعلا عابتإ :ىأ قلد
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 «ةكرح دعب كلذك اهنولدبي دقو ءاهلبق ام حتف مزليف بصنلا ىف امأو

 لاوحألا ىف (الكلا) نولوقي زاجحلا لهأو ءىلكلاب تررم ولكلا اذه :نولوقيف

 . اهلك

 ريصخألا فرحلا ىف ىتلا ةكرحلا اهنأ لقنلا ةكرح ىف رهظي ىذلا :ثلاثلا

 لبق نوكيال بارعإلا ذإ «فرحلا لبق ام ىلع تريص بارعإ ةكرح اهنأ نوديري ال
 . اهلثم اهنأ نوديري امنإ «فرطلا

 «ةيمخل ةغل كرحتم ىلإ لقنلاب فقولا نأ اهريغو ةيفاكلا ىف لقن :عبارلا.

 2 :©30دشناو

 سمس دش ه سةوربلا 0-4( ناي هرو

 هدر مَلْعيو هيعاص ْدَمْحُت  ٌهدَصَق اَمْيف حلل قا دم
 هلصأ نوكي نأ لمتحيو :ليق «ةكرنحتم ىهو «لادلا ىلإ ءاهلا ةكرح لقنف

 ةمضنلاب ءافتكا واولا فذح مث 2 نم ىنعم ىلع المح عمجلا واوب «هودصق

 :"؟هلوقك

 )١( زجرلا نم وهو هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق -.

 ىدهتلا - «دشرلا» ىعسلا ىنعمب ىعسم عمج  «هيعاسم» رشابي «رمتأي) :ةغللا

 .باوصلا قيرط ىلإ
 هيف رتتتسم ريمض لعافلاو طرشلا لعف عراضم لعف «رمتأي» ةيطرش «نم» :بارعإلا

 ةلمج «هدصق» ةلوصوم امو رج فرح ىف «اميف» رمتأي هلوقب قلعتم رورجمو راج «ربخللا

 ؟هيعاسم» طرشلا باوج لوهجملل ىنبم عراضم لعف «دمحت» .لوصوملا ةلص اهل لحم ال

 ىنبم عراضم لعف ملعيو ءدمحت ىلع ةفطاع واولا «ملعيو» هيلإ فاضم ءاهلاو لعاف ٌبئان

 . هيلإ فاضم ءاهلاو لعاف بئان «ءدشر» لوهجملل

 ءدصقلا نم ضام هنأل .حتفلاب لصالا ىف هنإف  لادلا مضي «هدصق» هلوق :دهاشلا

 ْ .ةكرحتم ىهو لادلا ىلإ ءاهلا ةكرح لقن هيلع فقو امل هنكلو

 .” /7؟4١ عماوهلا عمهو ال //67 ىنومشألا هركذ : هعضاوم

 . - رفاولا نم وهو هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق (؟)

 .ةاسألا ءايطالا عم ناكو :هزجعو

 لاق .خارجلا وهو مآ مج ل ةزمسهلا مضب  «ةاسألا» بيبط عمج ةابطألا» :ةغللا

 .ةامرو.مار لثم ةاسأ عمجلاو «بيبطلا :ىسآلا :ىرهوجلا
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 هسا ريب

 0 ع ىلوح ناك اًبطألا نأ وَلَف

 .هيف ةجح الف «تيبلا اذه ةغللا هذه تابثإ ىف هدنتسم ناك نإف

 ىبأ نع ىورام الإ ءارقلا نم دحأ نع لقنلاب فقولا رثؤي مل :سماخلا

 .- ءابلا رسكب #237 ربصلاب اوصاوتو» :هلوق ىلع فقو هنأ ورمع
 لصو حص نكاسب نكي مل نإ لمج اه مسالا شيأت ان فقولا ىف ٠ ٍ. ًّ و م سا , رعود و .ءيمل“ تس .٠

 اندعق :مهضعب لوق ْدشو ءريغت ال اهنإف ؛هريغل ءات نم ثينأتلاب زرتحاو
 لاصتالا مدعبو «ريغت ال اهنإف «9(تماق وحن) لعفلا ءات نم مسالابو «هارفلا ىلع

 الو .حيحص ريغ نكاس هلبق امو ءةمحر وحن كرحتم هلبق ام همالك لمشو
 .فقولا ىف ءاه ءاتلا لادبإ نيذه ىف فرعألاو «ةايحلا وحن املأ الإ نوكي

 ىمتنا سكعلاب نيذ ريغو ىهاض امو حبحصت عمج ىف اذ لقو 8-0 هي م سلا حس هد مخ ليك

 امو «تادنهلا وحن ثنؤملا حيحصت عمج ىف ءاه ءاتلا: لعج لقو : ىأ

 .تاللوأو تاوخألاو تانبلاك هيلع لمج امم «هاهاض

 نأ مسا «ابطالا» بصنو دييكوت فرح «نأ» طرشلل ولو ةفطاع ءافلا «ولف» :بارعإلا -
 اليلد ةمضلا تيقبو واولا تفذحف اوناك هلصأو ءنأ ربخ  عضوم ىف نونلا مضب «ناكل
 ظ .ناك ربخ عضوم ىف هيلإ فاضمو فرظ «ىلوح» ءاهيلع
 هيلإ فاضم «ابطألا» ناكل مدقم ربخ فوذحمب قلعتم فرظ «عم» صقان ضام لعف «ناكو»
 ' هيلع تلخد امو تيبلا لوأ ىف نأو اهلبق ام ىلع فطع ناك ةلمجو .ناك مسا «ةاسألا»
 تيب ىف ول باوجو ءءابطألا نأ تبث ولو :ريدقتلا نأل .«ةيلعافلا ىلع عفر لحم ىف
 0 . . .اوبهذأ ام اذإ :هدعب
 .نونلا ةمضب ءافتكا واولا تفذدحف ىلوح اوناك هلصأف نونلا مضب «ناك» هلوق :دهاشلا
 1 000 08 شيعي نبا هركذ :هعضاوم

 .رصعلا ةروس نم 7 ةيآلا نم )١(
 .ج ا ءب (9)



 . ؟(هاوخاألاو ةوخإلاب فيك) و ١2)(هامركملا نم هانبلا

 ؛تالوأو «تاهيه ىلإ  هاهاض امو :ىلوقب ترشأو :ةيفاكلا حرش ىف لاق

 اليلق ءاهلابو اريثك ءاتلاب امهيلع فقوي هنإف

 :تاهيبنت
 ةغل ءاهلاب هب قحلملاو حيحصتلا عمج ىلع فقولا نأ مهضعب لقن :لوألا

 فرصلا نم عنمت ةحلطك ىهف لدبأ نم ةغل ىلع تاهيهب ىمس اذإ :ىناثلا

  اهيف ىرجي تافرعك ىهف لدبي مل نم ةغل ىلع هب ىمس اذإو .ثينأتلاو ةيملعلل
 .هب ىمس اذإ ملاسلا ثنؤملا عمج عمج هوجو

 نأ .ىنعي .«هيهاضمو حيحصتلا عمج - ىلإ ةراشإ (سكعلاب نيذ ريغو) هلوقو

 ريسكت عمج وأ «ةملسمك ادرفم ناك ءاوس امهسكعب ءاتلا ةمالس هيف لقي امهريغ

 :بيجم لاقف «ترقبلا ةروس لهأ اي :مهضعب لوق ءات اهرارقإ نمو «ةملغك

 .تبآ الو اهنم ظفحأ ام

 لوأ اذه مدقتو «ةبوصنم ةنونم تناك ولو اهنكسي ءاتلاب فقو نم رثكأو

 .ةفورعم ىهو نآرقلا نم عضاوم تمسر ةغللا هذه ىلعو «بابلا

  لأس نم طعاك رخآ فالحب عملا لغفلا ىلع تككسلا اهب افق

 : نيئيش دعب دازت ام رثكأو «تثكسلا ءاه ةدايز «فقولا ©" !(صاوخ) نم

 وحن افقو وأ «هطعي مل» وحن امزج رخآلا فوذحملا لعملا لعفلا :امهدحأ

 . (هطعأ)»

 نع ىناريطلا ىور دقو « ثيدحب سيل هنأ مهوي ريبعتلا اذهو «تامركملا نم تانبلا ,ديري قلل

 .هركذو هلل دمحلا» :لاق ةيقر هتنباب ىزع امل لَو ىبنلا نأ سابع نبا

 .(ضراوع) ب ىفو هج أ (0)
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 وحن مساب وأ «هم ىلع» وحن فرحب ترج اذإ ةيساهفتسسالا «ام» :ىناثلاو

 .(هم ءاضتقا»

 رخآلا فوذحملا لعفلا امأ ؛زئاجو بجاو نيعونلا نيذه نم لكل اهقاحلو

 ٠ :هلوقب هيلع هبن دقف

 0 < م | -ٍ 0ص - يل نس سل سس

 اوعرام عارف اموزجم عيك وأ مك ام ىوس ىف امتح سيلو

 ىف ابجاو سيل رخآلا فذحب لعملا لعفلا ىلع تكسلا ءاهب فقولا نأ :ىنعي

 :دئآز امهدحأ نيفرح وأ دحاو فرح ىلع ىقب ام ريغ

 .ىري ىأر نم رمأ مر وحنو ( ىعي ىعو نم رمأ (هع» وحن :لوأآلاف

 تكسلا ءاه ةدايزف ءدئار ةعراضملا فرح نأل : مري مّلو هعي مل» : ىناثلاو

 .دحاو لصأ ىلع هئاقبل «ةبجاو كلذ ىف

 .عيو عوحن ءافلا فوذحملا ىف بجي امنإ كلذ نأ هليثمت ىضتقم :تلق نإف

 دارأ امنإو «ةدحاو ةلعلا نأل كلذ ىف ءافلا فوذحمك جيعلا فوذحم :تلق

 ىقتي ىقتا ىنعم ىف ىقتي ىقت مهلوق ىف ءاهلا ةداير بجت لهف :تلق نإف

 ؟ىقتوي ىقتوأ هلصأ نأل ءافلا فوذحم (7١(ىقت نأل)

 « هئيعوأ هؤاف فذحمت نأ طباضلا لعج هنأل «بوجولا ليهستلا رهاظ : تلق

 ىف ءاهلا هذه قاحلإ بجيو :ةيفاكلا حرش ىف هلوق رهاظو «ءافلا فوذحم ىفتيو

 نال دئاز :امهدحأ ؛نيفرح وأ دحاو فرح ىلع لاعفألا نم ناك ام ىلع فقولا
 ىف جردني رمألا نكلو « فرحأ ةثالث ىلع هنأل «قتيال وحن ىف بجنن ال ءاهلا ةدايز

 ش .دئاز امهدحأ ؛نيفرح ىلع هنأل  همالك

 ىلع فوقولا ىلع اًصن نييوحنلا نم دحأل دجن مل :نايح وبأ خيشلا لاقو
 ال ارايتخا ءاهلاب فقولا نوكي نأ .ىدنع رظنلا هيضدقي ىذلاو ؛ةملكلا هذه

 .جاوب )١(
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 ضرع فذحلا اذهو «لعفلل ةمزال لاعتفالا ءات نإف ءهؤاف تفذح نإو هنأل ءابوجو

 .هيلإ تفتلي الف درطمب سيلو ءذاش

 ل 8 ريب اى هع“ , - ب .

 .. اهفلأ فذح ترج نإ ماهقتسالا ىف امو

 امبو هب تررم امب تررم) وحن ةيطرشلاو ةلوصوملا نع ةيماهفتسالاب زرتحاو

 .امهفلأ 210(فذحتال) امهنإف (حرفأ حرفت

 ءاضيأ ديز وب هلقنو لا فذح نأ :هربلا معزو

 .هايإ مولامعتسا ةرثكل ارقذح مههأك (تكش

 مسالاب وأ "”(نولءاستي مع) وحن فرحلاب رجت نأ (ترج نإ) هلوق لمشو
 ةدارإ فذحلا ببسو ءايوجو ىنعي (اهفلأ فذح) هلوقو .(أرقت م ةءارق) : وحن

 فالخبب اهلالقتسال فذحلاب ىلوأ تناكو «ةيطرشلاو ةلوصوملا نيبو اهنيب ةقرفتلا

 .دحاو مسا ةلصلاو اهنإف ةلوصوملا فالخبو ءاهدعب امب ةقلعتم اهنإف «ةيطرشلا

 فقت نإ اهلا اهلوأو :هلوقو

 وحن مساب ترج نإ ابوجوو (همع) وحن فرحب ترج نإ ءازاوج ىنعي
 :لاق اذهلو ء(هم ءاضتقا)

 ضتقا م ءاضتقا كلوقك مساب اضقحلا ام ىوس ىف اًمْتح سلو

 ةلعو هلثم دقو ءمسالاب ةرورجملا ىوس ىف ابجاو ءاهلا اهؤاليإ سميلو :ىأ

 بجوف ؛مسالا فالخب ءاطخو اظفل اهب هلاصتال ءءزحلاك ىفرحلا راجلا نأ كلذ

 .دحاو فرح ىلع اهئاقبل مسالاب ةرورجملل ءاهلا قاحلإ

 وه لهف «بجاوب سيل فرحلاب ةرورجملاب ءاهلا لاصتا نأ ملع دق :تلق نإف

 ؟حوجرم وأ حجار
 فقو امنإو ٠ ءرثكألاو حصفألا وهو :اولاق حجار هنأ نويوحنلا لقن :تلق

 .مسرلل اعابتإ ءاه ريغب ءارقلا رثكأ

 .(نافذحيال) أ ىفو ج «ب(١)
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 :تاهيبنت

 ىف اهفلأ فذحت ال ةبوصنملاو ةعوفرملا نأ "ترج نإ» هلوق نم مهف :لوألا

 | | :0©2هلوقك ةرورض ريغ

 هماركلاو ىدتلا لهأ اًبدْناَف الآ 2 همآلا تايعانلا لوقت ملأ

 تبكر نإف ءاذ عم بكرت الأ اهفلأ فذح طورش نم فنصملا لمهأ :ىناثلا

 .ليهستلا ىف هيلإ راشأ دقو «ىننومولت اذام ىلع» وحن فلآلا فذحت مل هعم

 :©9رعاشلا لوقك

 )١( نم وهو  هلئاق مسا ىلع فقأ مل“ :هلئاق الطويل  . ْ
 ىفو - ءاطعلاو لضفلا هب دارأ «ىدنلا» تيملا ربخب ىتأي ىذلا :ىعانلا «تايعانلا» :ةغللا
 .بسنألا وهو  ىنثملاب  «نايعانلا» خسنلا ضعب
 ال هنأ ملعاو ءادتبالا ىلع عفرلا لحم ىف وهو ءام اهلصأ «م» هيبنتلل الأ ؛مالا» :بارعإلا
 «تايعانلا» عراضم لعف «لوقت» نرولاب رضيال اهءاقبإ نأل ءانهه فلألا فذح ىف ةرورض
 لوقتب ةبوصنم ةيماهفتشا امو هيبنتلل الآ «همالأ ءادتبملا ربخ عقر لحم ىف ةلمجلاو لعاف
 فطع ةةماركلاو» هيلإ فاضم «ىدنلا» هب لوعفم «لهأ» :لعافو لعف «ايدناف» هيبنتلل «مالا»
 هيلع
 ةرورجم ريغ اهنأ عم ةيماهفتسالا ام ىف تفذح دق فلالا نإف ؛همالا: هلوق :دهاشلا
 .اهرخآ ىف تلكسلا ءاه لاخدإب الإ كلذ نكمي ملف «عيرصتلا دارأ هنأ الإ ءةرورضلل
 . 7/7١7 عماوهلا عمهو ١5/708 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 )١( فاو نم وهو - تباث نب ناسح وه :هلئاق 1

 حيبق خيسم هنال ريزنخلا صخ كلذلف «هرظنم حبقب وأ هرفكب ضيرعت «ريزنخك» :ةغللا .
 مث رجشلاب هقلح كلدي هنأل همذل ميمتت ؟دامر ىف غرمت» تارذعلا لاكأ قلخلا جمس رظنملا

 .هيلإ داع هنم تطقاست املكو هب خطلتيف نيطلاب ىئأي
 لاق . ىنمتشي ءئش ىأ لجأل :ىأ .ةيماهفتسا ام ليلعتلل ىلع «ماقام ىلع» :بارعإلا
 :نوعسي نبا لاقو «ميثل ىنمتشي ام ىلع 6 ريدقتلاو .ةدئاز انهه «ماق» ةظفل :ىنج نبا

 ”ةياقولل نونلا عراضم لعف «ىنمتشي» .متشلاب ضوهنلا ىضتفقت اهنأل ىدنع كلذك سيلو
 ضام لعف «غرمت» هب رورجم ريزنخو هيبشتتلل فاكلا «ريزنخك» «لعاف «ميثل» لوعفم ءايلاو

 رورجمو راج «دامر' ىف» ريزنخل ةفص رجلا لحم ىف ةلمجلاو هيف رتتسم ريم ل
 عرمتب ىلعت .

 .ةرورضلل ةرورجملا ةيماهفتسالا ام فلأ تبثأ ثيح «ماق ام ىلع» لوم :دهاشلا
 ىرجشلا نبا ىلامأو 7/1 عماوهلا عمهو ا ىنومشالا هركذ :هعضاوم

 ةيفاشلا حرش 7/677 ةنازفلا ىفو «54 /4 شيعي نباو ه0 ةفشل /791/ 7.

 1/ىك ْ] و



 2-2 هك . 0 يي 6 و 0 6 هر

 دامر ىف غرمت ريزنخك ١١ ميثل ىنمتشي ماق ام ىلع
 هلوق نيرسفملا نم موق هيلع لمحو «ةغل هفاشك ىف ىرشخمزلا هاكحو

 : ىلاعت

 . 2004 يبو يل رفغ امب 62 ملم يبق تيل ايلاف )
 . ىبر ىل رفغ ءىش ىأب :هانعم :اولاق

 : 9هلوقك فرحب ةرورجم ةرورضلا ىف اهميم نيكست درو دق :عبارلا

 0 ؟هَمل ِهَبَلَك 15[ مل ايدسأ اَي
 سا امص مام هام < و دوق م -ٍ ما

 اًمْرَل ءاتب كيرحت كرح ام لكب رزجأ ءاهلا ىذ لصوو

 ال كلذلف ءاهب ةهيبش الو بارعإ ةكرحب لصنتت ال تكسلا ءاه نأ ملعا

 .دعبو لبقك ةفاضإلا نع هعطقل ىنب ام الو «مومضملا ىدانملا الو «الد مسا قحلت

 .سي ةروس نم 7/ «77 نيتيآلا نم )١(
 . زجرلا نم وهو  هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق (؟)

 .همرح هيلع هللا كقاحخ ول :هدعبو

 بلكلا ىلإ عجري «هتلكأ مل» هلوق ىف بوصنملا ريمضلا نأ ءالضفلا ضعب ركذ :حيضوت
 ىلاعت فوخلا هناحبس هللا ىلع زاجأف .هللا كفاخش ول :لاقف ناسنإلا اذه هلكأ ابلك :ىنعي

 .برعلا نم ءالهجلا ةداع ىلع اذهو كلذ نع هللا

 ىسعقفلا بطاخي هنأ وهو ةطلغلا نم رعاشلا اذه ملسي انسح اجيرخت هجرخ نم مهنمو 3

 يف مهل ةداع ىلع ىلاعت هللا باطخ ىلإ هباطخ نع لدع مث هل هتلكأ مل ىسعقفاي هلوقب

 ىلاعت هلوق ىف امك ءادنلا فرح فذحف هللا اي دارأو هللا كفاخ ول :لاقف ةروهشم كلذ

 هبقاعت نأ نم هسفن ىلع هللا اي كفاخخ ول :ىنعملاو .فسوي اي :ىأ (قيدصلا اهيأ فسوي)

 ىلإ عجري هيلع ىف ءاهلا ريمضو «هبرقي ملو هتمرح ىذلا لوكأملا اذه مرحل همرج ىلع
 .لوكأملا .ىلإ عجري همرح ىف ءاهلا ريمضو ىسفن ىلع انالف فاخأ لاقي امك ىسعقفلا
 ىنيعلل دهاوبشلا حرش ه  هدصق ىذلا ىنعملا متي امهفالتخابو «نافلتخم ناريمضلاف

 بارعإلاو سعقف ىنب ىلإ بوسنم :ىسعقفلا .دسأ ىنب ىلإ بوسنملا :ىدسألا «ايدسأ»و

 .رهاظ

 ةيماهفتسالا ىهو ءامل اهلصأو «ةنكاس مل ميم تءاج ثيح «هتلكأ مل» هلوق :دهاشلاو

 .ةرورض ميملا تنكس مث فلألا فذحف ءرجلا فرح اهيلع لخد

 .769 فاصنإلاو ء“ //59 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 ةكرل ةهباشم ءايشألا هذه تاكرح نأل ءرشع ةسمخ وحن بكرملا ددعلا الو

 .ةضراع اهنأ ىف بارعإلا

 كلذبف ءاهمدع دنع ىفتتت اهنأو بابسالا دوجول تئدح اهنأ ىرت الأ
 .بارعآلا ةكرح تهباش

 .ءايشألا هذه تاكرحك تسيل ةمزال هتكرحف ىضاملا لعفلا امأو

 :لاوقأ ةثالث هب تكسلا ءاه لاصتا ىفو

 . فلصملا رايتخاو روهمجلاو هيوبيس بهذم وهو ءاقلطم عنملا :لوألا

 .ةمرال اهنأل ءاقلطم زاوحلا :ىناثلاو

 وحن سبل فيخ اذإ الإ (هَدَعَت» وحن سبل فخي مل اذإ هقحلت اهنأ :ثلاثلاو
 ةكرحب ةهيبش ىهف ةمزال تناك نإو هتكرح نال .لوألا حيحصلاو «ةبرض

 هوجو ىف برعملا عراضملاب ههبشل ةكرح ىلع ىنب امنإ ىضاملا نال ءبارعإلا
 .اهعضوم ىف ةروكذم

 :2)هلوق ىف لعب ءاهلا لاصتا ذشو

 )١( -رزجرلا نم وهو ناورث وبأ وه : هلئاق .

 هسفنب ريمضلاب لعفلا لصتاو رجلا فرح فذح دقو هيف للظأ ال :ىأ «هللظأ ال» :ةغللا -
 ةرارحلا ةديدشلا ضرألا ىهو ءءاضمرلاب تقرتحا اذإ  همدق تضمر نم «ضمرأ)»

 ضرعتأ «ىحضأ» .
 رحو ىمدق ىف ءاضمرلا ملأ ىناعا ىنللظي ءىشب هيف معنأ ال ىلع رمي موي بر : ىنعملا

 .ىسأر ىلع ىحضلا تقو سمشلا

 «موي» دئازلاب هيبش رج فرح «بر# فوذحم ىدانملاو ءادنلل وأ هيبنت فرح «اي» :بارعإلا

 ىنبم عراضم «هللظأ» ةيفان «ال» مويل ةفص رورجمو راج «ىل» ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم

 ةراج «نم» ضفاخلا عزن ىلع رورجم وأ ناث لوعفم ءاهلاو انأ لعافلا بئانو لوهجملل

 ءاه هب تقحلاو مضلا ىلع ىنبم هلع» ةفاضإلا نع هعطقل مضلا ىلع ىلع ىنبم فرظ «تمحت»
 امئاد ءانب ىنبم ريغ هنأل ءاذوذش تكسلا .

 ءاضرامع ءانب ةينبم ىهو ؛لع» ظفل تكسلا ءاه تقحل ثيح ؛هلع نم» هلوق :دهاشلا

 .ذاش كلذو

 . مظانلا نباو ١4/191 ماشه نباو 23" /517 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 هربنا 6 20 باد ما عاش 0100 «ه عا

 ىهف .ةفاضإلا نع هعطقل «ةضراع (17(ءانب ةكرح) هتكرح نأ هذوذش هجوو

 :هلوقب راشأ اذه ىلإو ءدعبو لبقك
 .. لش ميدأ سلع ع

 كيت ريب هوَ د
 ىف :هلوقو «مادم ريغ ءانب ةكرح لب «مادم ءانب ةكرح ريغ لع ةكرحف

 زئاج - مزتلملا ىأ  مادملا ءانبلا ةكرحب تكسلا ءاه لصو نأ ىنعي (انسحتسا مادملا)

 . كلذب ئرق دقو «هيهو هوه اهيلع فقولا ىف لاقيف ءىهو وه ةحتفك «نسحتسم

 :نيهجو نم ضرتعم تيبلا اذه :تلق نإف

 :هلوق نأ :امهدحأ
 م اىسس معا ل
 .. ميدأ انب كيرخت رْيغب اهلصو

 :هلوق نأل ءاضيأ ذش دق بارعإلا ةكرحب اهلصو نأ ىضتقي

 . مادملا ريغ ءانبلا كيرحت امهدحأ : نيعون لمشي

 .بارعإلا كيرحت :ىناثلاو

 زاجأ نم ةقفاوم ىضتقي (انسحتسا مادملا ىف) :هلوق نأ :رخآلا هجولاو

 . مادملا كيرحتلا نم اهنأل «ىضاملا ةكرحب اهلاصتا

 ىف هانثتسا دقو «موزللا رهاظف ىناثلا امأو «مزالب سيلف لوألا امأ :تلق

 :لاقف ةيفاكلا

 امَِل ءانب كيرحت كرح  اَملكب رجأ ءاهلا ىذ لصَوَو
 اًيضام الف كلذ نكمل

 م ىو

 . امظتنم اشَقو ارْثن فقولل ام لصولا ظل ىطغأ امبرو

 هنستي مل# ءاىئاسكلاو ةزمح ريغ ةءارق ارثن فقولا مكح لصولا ءاطعإ لاثم

 ب 2(

 اب + دع
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 اي ولبح هذه» ئيط ضعب لوق هنمو 74مكلأسأ ال لق هدتقا مهادهبف» (17«رظناو

 كلذ لاثمو «هارجم لصولا ىرجأف .فقولا ىف اواو فلألا هذه لدبي .هنأل ؟ىتف

 ””زجارلا لوق مظنلا ىف

 اًبصقلا قَقاو قيِرحْلا لثم .
 :249 هنمو «ريثك رعشلا ىف هلثمو «قالطإلا فرحب اهلصو عم ءابلا ددشف

 00 ؟متنأ نونم :تلقف «ىران اوتأ

 . ةياكحلا ئف مدقت دقو

 .ةرقبلا ةروس نم 764 ةيآلا نم )١(
 .ماعنألا ةروس نم 4٠ ةيآلا نم (؟)
 ايدج ىرأ نأ تيشخ دقلو :هلوق دنع بابلا اذه ىف هحرش ىضم (')

 .قالطإلا فرحب اهلصو عم ءابلا ددش ثيح ؛ابصقلا» هلوق :دهاشلاو

 . ةياكحلا باب ىف تيبلا اذه ىضم (4)

 . لصولا ىف امهب نونلاو واولا قحلا ثيح «متنأ «نونم» :انه دهاشلاو

 لاجل



 ةلامإلا

 اهلبق ةحتفلاب ىحني نأ كلذ مزال نمو «ءايلا وحن اهب وحنت نأ فلألا ةلامإ

 .اهبابسأو ءاهباحصأو ءاهلحمو ءاهمكحو ءاهتدئاف ىف رظنلاو «ةرسكلا وحن

 درت دقو «بسانتلا وه ةلامإلا نم ىلصألا ضرغلا نأ مل عاف :اهتدئاف امأ

 .هركذ ىتأيس امم «هريغ وأ لصأ ىلع هيبنتلل ةلامإلا

 .برعلا ضغبل ةغلو ءزئاج هجو اهنإف :اهمكح امأو

 .لامم لك حتف روجي كلذلف .ءبجوم ال اهل زوجم اهببسو

 هيبنتلا ىتأيسو «بلاغلا وه اذه .لاعفألاو ةنكمتملا ءامسألاف اهلحم امأو

 .كلذ ريغ نم ليمأ ام ىلع

 مهتغلف نويزاجحلا امأو ءدجن لهأ ةماعو دسأو سيقو ميمتف اهباحصأ امأو

 :ىونعملاو «ةرسكلاو ءايلا : ىظفللاف 2« ىونعمو ىظفل :نامسقف اهبابسأ امأو

 .ةرسك وأ ءاي ىلع ةلالدلا

 :ةتس - فئنصملا هركذ ام ىلع  فلألا ةلامإ بابسأ ةلمجو

 نيع لدب اهنوك :ثلاثلا «ءايلا ىلإ اهلآم :ىناثلا .ءايلا نع اهبالقنا :لوألا

 ءاهدعب وأ اهلبق ةرسك :سماخلا ءاهدعب وأ اهلبق ءاي : عبارلا «تلف هيف لاقي ام

 . بسانتلا :سداسلا

 : هيبنت
 «ىروقأ امهيأ ىف فلتخاو «ةرسكلاو ءايلا ىلإ ةعجار اهلك بابسألا هذه

 رهاظ وهو «ةلامإلا ىلإ ىعدأو «ءايلا نم ىوقأ ةرسكلا نأ ىلإ نورثكألا بهذف

 «الصأ ةرسكلا لعجف «ةرسكلا ةلزنمب اهنأل :ءايلا ىف لاق هنإف 2« هيوبيس مالك

 :نيهجول رهظأ لوألاو ءةرسكلا نم ىوقأ ءايلا نأ ىلإ جارسلا نبا بهذو

 - .ءايلاب هلفست نم رثكأ اهب لفستي ناسللا نأ :امهدحأ

 عبر ١١



 ىف ركذو «ةرسكلل فلألا نوليسمي زاجحلا لهأ نأ ركذ هيوبيس نأ :ىناثلاو
 نأ لقنلا ةهج نم اذه لدف «ءايلل نوليميال برعلا نم (ريثكو زاجحلا لهأ نأ ءايلا
 .ىوقأ ةرسكلا

 ىف مهنيب سيلو «ةلامإلا بابسأ ركذ ىف تفلتخا نيفنصملا تارابع نأ ملعاو
 . مظانلا مالك حرش انه ضرغلاو ؛فالتخا ريبك كلذ

 فرط ىلع ىهو ء«ءاي نم الدب فلألا نوكي نأ وهو «لوألا ٍتبسلا وه اذه
 لدبملا (اي نم) هلوق لمشو ىمر وحن لعفلاو ىمرم مسالا كلذ ىف ءاوسو ؛ةملك
 روتحاو ءىطعأو ىهلم وحن واو نع ةبلقنم ءاي نم لدبملاو نيلاثملاك ةيلصأ ءاي نم
 .اهمكح ىتايسو ءانيع ةنئاكلا نم (فرط.ىف) هلوقب

 ْفّلَخ ايلا هنم عقاولا اَذك

 ذوذش وأ ديزم نود

 الو ةدايز نود ءايلا ىلإ ةرئاص فلألا نوكت نأ وهو «ىناثلا ببسلا وه اذه

 لامت اهنإف «ةروصقم ثينأت فلآ هرمخآ ام لكو ءىزعمو ىلبح وحن كلذو «ذوذش
 .ءايلا نع ةبلقنملا فلألا تهبشأف «عمجلاو ةينثتلا ىف ءايلا ىلإ لوتت اهنأل

 ىف ملكتملا ءاي ىلإ ةفاضإلا ىف ,ءاي فلالا بلق نم (ذوذش وأ) هلوقب زرتحاو

 ىف ءاي فلآلا بلق نموا ؛ىفثو ىصع : :اققو اصع ىف نولوقي مهنإف ؛ليذه ةغل

 مهلوقك ةدايز ببسب ءايلا ىلإ فلألا عوجر نم (ديزم نود) وقيد زرتحاو

 .كلذل افق لامي الف ىف ٠ هريسكت ىفو ءىَُق افق ريغصت ىف

 :تاهيبنت

 .لوألاك افرط عقاولا فلألا ىف اضيأ وه ىناثلا ببسلا اذه :لوألا

 نأل «لاميال ىثالثلا مسالا نم اصعو افق وحن نأ مدقت ام ملع دق : ىناثلا
 اشعلا ةلامإ تعمس دقو «ةدايزب وأ ذوذش ىف الإ ءايلا ىلإ لوئيال واو نع هفلأ
 رحج وهو  حتفلاب  اكملاو  اراهن رصبيو اليل رصييال ىذلا وهو  ىشعالا ردصم
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 ةقانا مهلوقل «واولا تاوذ نم هذهو «ةسائكلا  رسكلاب  ابكلاو «بنرألاو بلعتلا

 .هتسنك اذإ «تيبلا توبك» مهلوقو ءاكملا ىنعمب «ةوكملاو وكملا» مهلوقو «ءاوشع

 .ةروصقم ةئالثلا ظافلألا هذهو

 .©7١(ةذاش نوكت الف «ةرسكلا لجأل «ابكلا» ةلامإ لعلف) :تلق نإف

 .واولا نع ةبلقنملا ىف رئؤتال ةرسكلا :تلق

 نإو ىثالثلا لعفلا نم «ازغو اعد» وحن ىف فلألا ةلامإ زوجي :ثلاثلاو

 .لوعفملل ىنبملا نم «ىزغو ىعد» وحن ىف ءايلا ىلإ لوثت اهنأل واو نع تناك

 امو ءواو نع امهفلأ تناك اذإ ىثالثلا لعفلاو ىثالثلا مسالا نيب قرفلا رهظ اذهبو

 ىف ةيوستلا هيوبيس مالك رهاظو «نييوحنلا نم هريغو ىسرافلا هيلع صن هركذ
 ءامسألا ىف واولا تاوذ ىف ةلامإلا زيجيف «ءايلا تانيو واولا تانب نيب ىثالثلا

 .مدقت ام روهشملاو «لاعفألاو

 امدع اهلا ام ثينأتلا اه هيلث املو .. :هلوقو

 .ةلامإلا نم  «ةاتفو ةامرم» وحن ىف ثينأتلا ءاه لبق ىتلا فلألل نأ ىنعي

 ءاهب دتعم ريغ ثينأتلا ءاه نأل «ةفرطتملا فلألل ام - ءايلا نع ةبلقنم اهنوكل

 هجم م يخرب هلل 5 .,: 0

 ندو فخ ىضامك تلف ىلإ لؤي نإ لعفلا نع لدب اذكهو

 هؤاف رسكت لعف نيع نم الدب فلألا نوكت نأ وهو «ثلاثلا ببسلا وه اذه

 «تلعف لصألاو «تلف نزو ىلع ظفللا ىف ناريصيف  ةملكلا نيع فذحب - تندو

 . اهتكرحب ءافلا تكرحو نيعلا تفذحف

 ؟اهتكرحب ءافلا تكرح لاقي فيكف .حتفلا امهنيع لصأف ءامهوحنو

 .ج أ )١(
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 / بهذم اذه «ةكرحلا لقتنت مث  نيعلا رسكب - لعف ىلإ امهليوحت ردقي :تلق
 ةبلتجم ةرسكب ءافلا تكرح نيعلا تفذح امل لوقي مهضعبو «نييوحنلا نم ربيثك
 .اذه ريغ عضوم كلذ نايبلو ءءاي نيعلا نأ ىلع ةلالدلل

 ٠ تلف ىلإ لوئي ال هنإف :لاقو لاط وحن نم (تلف ىلإ لؤي نإ) هلوقب زرتحاو
 نأ لصاحلاو .تلقو تلط كلوق ىف  مضلاب - تلف ىلإ لوثي امنإو - رسكلاب -
 ةروسكم واو نع وأ ناد وحن ءاي نع تناك نإ لامت لغفلا نيع ىه ىتلا فلألا

 . لمت مل ماق وحن ةحوتفم وأ لاط وحن ةمومضم واو نع تناك نإف «فاخ وحن

 | :تاهيبنت

 اهنإ :هريغو ىفاريسلا لاق ءفاخو باط وحن ةلامإ ببس ىف فلتخا :لوالا
 ةرسك ةلامإلا بابسأ نم ىفاريسلا لعج كلذلو ؛ةملكلا .ءاف ىف ةضزاغلا ةرسكلل
 فاح » اولامأو :لاق ,ءىسرافلا مالك رهاظ وهو .لاوحألا ضعب ىف ضرعت

 ىلوألا :ىوارضنملا ماشه نبا لاقو ءتفخ ىف رسكلل ابلط ىلعتسملا عم «باطو
 نيسعلا نأل «فاخ#».ىفو «ءاي نع ةبلقنم هيف فلألا نآل «باط» ىف ةلامإلا نإ
 .ةرسكلاو ءايلا ىلع ةلالدلا اودارأ «ةروسكم

 ىنبل اقفو «باطو .ءفاصخ» وحن ةلامإ نييزاجسحلا ضعب نع لقن : ىناثلا
 - ءايلا تاوذ نيبو «نوليمي الف «فاخ» وحن واولا تاوذ نيب نوقرفي مهتماعو «ميمت
 ش .نوليميف «باط» وحن

 «لامت ال مسالا نيع لدب نأ (لعفلا نيع لدب اذكهو) هلوق موهفم :ثلاثلا
 ىف انيع ءاي نع ةبلقنملا فلألا ةلامإ ذوذشب مهضعب حرصو ؛ءايلا نع ةبلقنم اهنوكل
 لاقو «هيوبيس مالك رهاظ وهو «ةلامإلاب بانو باع اذه :مهلوقك «ىئالث مسا
 تليمأ فاخو باطك تلعف هيف لاقي لعف ىف تناك نإ ةطسوتملاو :لصفملا بحاص
 لقي ملو بان ليقف كلذ ىلإ رظن مسا ىف تناك نإو .هنع تبلقنا ام ىلإ رظني ملو
 كلذ دعب ركذ هنأ الإ ةزئاج ءاي هنيع اميف بان وحن ةلامإ نأ ىضستقي اذهو - باب
 بيعلا ىنعمب باع :شيعي نبا لاق «ءاي نع هفلأو باع ةلامإ"سايقلا نع ذش اميف
 .ءاي نع اضيأ هفلأو  ةمجعملاب باغ خسنلا ضعب ىف عقيو

 لمت و



 ردأ اهبْيَجك اه عم وأ فرحب َرْفَتغا لصفلاو ءايلا ىلاَت َكاَذَك

 لبق تناك نإف ءاهدعب وأ فلألا لبق ءايلا عوقو وهو «عبارلا ببسلا وه اذه

 وأ ءكوش هل رجش وهو «لايس» كلوقك اهب ةلصتم نوكت نأ اهطرشف فلألا

 تناك ولف «ردأ اهبيج» كلوقك ءاه امهيناث نيفرحب وأ «نابيش» وحن فرحب ةلصفنم

 .ةلامإلا تعنتما «نيفرح نم رثكأب وأ «ءاه امهدحأ سيل نيفرحب ةلوصفم

 :تاهيبنت
 .اهئافخ ءاهلاب لصفلا رفتغا امنإ :لوألا

 ملف «اه عم وأ)» انه لاقو «ءاه امهيناث نيف رح وأ» : ليهستلا ىف لاق : ىناثلا ١

 .ةيفاكلا ىف لعف كلذكو «ةيناث ءاهلا نوكب ديقي

 وحن ةمض ءاهلا لبق نوكي الاب هريغ هديقو (اه عم وأ) هلوق قلطأ :ثلاثلا

 .ةلامإلا هيف زوجي ال هنإف «اهبيج اذه»

 «لايس» وحن ىف اهنم ىوقأ «عاّيب» وحن ىف ةددشملا ءايلل ةلامإلا : عبارلا

 .«ناويح» وحن ىف اهنم ىوقأ «نابيش» وحن ىف ةثكاسلا ءايلل ةلامإلاو
 ءاهدعب وأ فلألا لبق ءايلا عوقو ةلامإلا بابسأ نم نأ قبس دق :سماخلا

 اذإ اهطرشو ليهستلاو ةيفاكلا ىف اهركذو ءاهدعب ءايل فلألا ةلامإ انه ركذي ملو
 ءايلل فلألا ةلامإ هيوبيس ركذي ملو «عياب» وحن ةلصتم نوكت نأ فلألا دعب تعقو

 .هريغو ناهدلا نبا اهركذو ءاهدعب

 0 ىلب وأ رك هيلي اكاد

 تناك نإف « ءاهلبق وأ فلا دعب ةرسك عوقو وهو ؛سماخلا ببسلا وه اذه

 ةلصفنم نوكت نأ اهطرشف اهلبق تناك نإو .دجاسم وحن اهيلي نأ اهطرشف اهدعب

 نيفرحب وأ ,27:لالمش» وحن نكاس امهلوأ نيفرحب وأ «دامع وحن فرحب

 .ةفيفخلا ةقانلا :لالمشلا )١(
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 ناكرحتم هدعب نكاس فرحب وأ «اهبرضي نأ ديري» وحن ءاه امهدحأ نيكرحتم
 .«كامهرد» وحن ءاه امهدحأ

 .ةلامإلا زجت مل كلذ ريغ لصف ولف «هتلامإ زوجت اذه لكف

 ؟«اهبرضي نأ» وحن ةلامإ ذخؤت نيأ نم :تلق نإف

 . كامهرد ةلامإ نم ىلوأ هتلامإ لب (لصف الك اهلا لصفو) هلوق نم :تلق

 ْ 0 :تاهيست
 ىلات ىلي وأ ىنعملاو (رسك) هلوق ىلع فوطعم (نوكس وأ) هلوق :لوألا

 .«لالمش» وحن (رسك ىلو دق نوكس

 نأ» وحن ةلامإ ركذو «كامهرد» وحن ةلامإ ةيفاكلا ىف ركذي ملف : ىناثلا

 لاقو «برعلا نم ريثك سانأ نع 7(اهبرضي نأ وحن ةلامإ هيوبيس ركذو) «اهبرضي

 .اهب دتعي ملف ةيفخ ءاهلا

 ام مضني الأب هريغ هديقو (لصف الك اهلا لصفو) هلوق ىف قلطأ :ثلاثلا

 .ءايلا ىف اذه لثم مدقتو لامي ال هنإف «اهبرضي وه» وحن نم ازارتحا اهلبق
 :لاقف اهعناوم ركذ ىف عرش ةلامإلا بابسأ نم بلاغلا ركذ نم غرف الو

 ظق اهعمجيو ءالعتسالا فرحأ ىمست ةعبس اهنم فرحأ ةينامث ةلامإلا عقاوم

 .اذإ اهببس فكتو فلألا ةلامإ عنمت ةينامثلا هذهف «ةروسكملا ريغ ءارلا :نماثلاو
 | ش .ىتأي ليصفت ىلع ةرهاظ ةرسك ناك

 ابلط اهعم فلألا لمت ملف كنحلا ىلإ ىلعتست ىلوألا ةعبسلا نأ كلذ ةلعو
 ش . ةسناجملل

 با )١(1



 .ةرركم اهنأل «ةيلعتسملاب تهبشف ءارلا امأو

 .ةروسكملا ريغب هديقي ملو (ار فكت اذكو) هلوق ىف قلطأ :تلق نإف

 :دعب هلوق نم كلذب دييقتلا ملع دق :تلق
 سل ىو 2 سس ىسورع#

 ةلممملل ار رسكب فكي ارو لعتسم فكو

 ٠ ؟(ارهظم) هلوق بارعإ ام :تلق نإف

 نم رهظملا ببسلا فكي ءالعتسالا فرحو :ىأ ءافكي لوعفم وه :تلق

 اذه» وحن ىف فلألا ةلامإ ءالعتسالا فرح عنمي الف «ىونملا ال ءايلاو ةرسكلا

 فاح باب ُ الو ء ضسخام هلصأ نأل ل نضام اذه» الو ءفقولا ىف ١ 6#ضاق

 : هيكل

 ةلامإلا عنمت ةروسكملا ريغ ريغ ءارلاو ءالعتسالا فرح نأب حيرصت (اي وأ) :هلوقو

 لوقو . .هلثمي ملو ليهستلاو ةيفاكلا ىف كلذب حرص دقو «ةرهاظ ءاي اهبيس ناك نإ

 «ةلامإلا نم عنام ىغفطو باطو فاخ باب ريغ ىف ءالعتسالا فرح نإ ىرشخمزلا

 ةرسكلا عم عنمي امنإو ءايلا ىف كلذ دجن مل :نايح وبأ لاقو «هتقفاوم ىف رهاظ

 .طقف

 لصُف نيفرحب وأ فرح َدْعَب وأ لصتم دعب دعب فكي ام ناك نإ

 نعارخ أتم عنمت ءارلاو هالعتسالا فرح ىنعأ «هيلإ راشملا عناملا نأ ملعا

 لخابو دقاف» وحن الصتم نوكي نأ هطرشف رخأت نإف ءاهيلع امدقتمو فلآلا

 قيئاوم» وحن نيفرحب وأ «طشانو خفانو قفانم» وحن فرح الصفنم وأ «حصانو

 . اهتلامإ عنمت عاونأ ةثالث هذهف «ظيعاومو خيفانمو

 ذخؤي ال نم الإ دحأ اهليمي ال :هيوبيس لاقف فرحب لصفنملا وأ لصتملا امأو.

 . عناملا ىخارتل برعلا نم موق نع هتلامإ هيوبيس لقنف نيفرحب لصفنملا امأو

 لقنب جوجحم وهو «كلذ ىف عنملاب دربملا مزجو «ةليلق ةغل ىهو :هيوبيس لاق

 . ةيوبيس

1 
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 مل نيفرح نم رثكأب لصف ول «ءارلا وأ ءالعتسالا فرح نأ قبس امب مهف دقو

 . ةلامإلا عنمي

 كلذ لاثمو .«اعبار رخأتملا بلغ امبرو» اهب قوثوملا ليهستلا خسن ضعب ىفو

 .دعب نإو ء ءالعتسالا فرح كلذ ىف بلغي برعلا ضعبف ف «طوسب اهبرضي نأ ديري)

 : هلوقب هيلإ راشأ دقف فلالا ىلع عناملا مدقت نإو

 رم عاوطملاك رسل َرْثإ نكسي وأ سكني مل ام مق اذإ اَذك
 اعنم فلألا ىلع امدقت اذإ ةروسكملا ريغ ءارلاو ءالعتسالا فرح نأ ىنعي

 روجي الف ءرسك دعب انكاس وأ روسكم ريغ عناملا نوكي نأ طرشب) ةلامإلا

 وحنو «بالغو بالط» وحن فالخب «بلاغو حلاصو بلاط» وحن ىف (17(ةلامإلا
 وأ اروسكم ناك اذإ ءالعتسالا فرح نأل «هتلامإ روجت كلذ نإف «عاوطفو حالصإ»
 .ةلامإلا عنمي ال رسك دعب انكاس

 :ناهيبنت

 فرح لجأل عاوطم وحن ىف ةلامإلا عنمي نم ةلامإلا باحصأ نم : لوألا
 .افالخ روسكملا ىف ركذي ملو «هيوبيس هركذ «ءالعتسالا

 ىذلاو .فلألا نع لصف ولو .عنمي هنأ (مدق اذإ اذك) هلوق رهاظ :ىناثلا
 .حلاصو دعاق وحن هيلت فلألا تناك اذإ كلذ نأ هريغو هيوبيس هركذ

 وفجأ ل اًمراَعَك ار رْسْكب فكي ارو لعَتسم فكو
 فرح ناك ءاوس «ةلامإلا عنام تفك فلألا دعب ةروسكملا ءارلا تعقو اذإ

 ©« رارقلا راد# وحن ةروسكم ريغ ءار وأ 24 مهراصبأ ىلع» وحن ءالعتسا

 ' «ةروسكملا ريغ ءارلل الو ءالعتسالا فرحا هيف رثأ الو هتلامإ روجت هوحنو اذه
 .رثأ اهل قبي ملف ؛عناملا تبلغ ةروسكملا ءارلا نأل

 .ج اب ()

 . ةرقبلا ةروس نم ال ةيآلا نم (؟)
 .رفاغ ةروس نم 9 ةيآلا نم (9)
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 : هيبنث

 ةروسكم ريغ نوكت نأ ةلامإلا نم ةعنام ءارلا نوك طرش نأ ملع انه نم

 «مهراصيأ' : وحن ليمأ اذإ هنأل «ىلوألا قيرطب «كرامح ىلإ» وحن ةلامإ هنم ذخؤيف

 امم كرامح وحن ةلامإف ةلامإلا عنمل ىضتقملا دوجو عم ؛رارقلا رادو «مراغو

 ةلامإلا ببس نأ :ىنعي (لصتي مل ببسل لمت الو) .ىلوأ عنملل هيف ىضتقمال

 ءايلل «روباس» فلأ لامي الف ىرخأ ةملك نم ناك اذإ :ىنعي «لصتي مل اذإ رثؤيال

 :7)23تلق ول كلذكو ةلصفنم اهنأل «روباس ىدي تيأر» :كلوق ىف اهلبق

 . ةرذع ات نإ اه

 .ىرخأ ةملك نم اهنأل «نإ ةرسكل «اه» فلأ لمت مل

 .فلألا اهيف ىتلا ةملكلا نم نوكي نأ ةلامإلا ببس ريثأت طرش نأ لصاحلاو

 )١( نم وهو يىنايبذلا ةغبانلا وه :هلئاق البسيط  .

 دلبلا ىف هات دق اهبحاص نإف تعفن نكت مل نإ ...... : همامتو

 كراشم اهبحاص نإف» ىورو «ةراكبلا اهمضبو ءرذعلا  نيعلا رسكب  «ةرذعلا» ةغللا
 رثآلا «دلبلا» قيرطلا نع لض «هات» هسفن اهب ىنعيو ةرذعلا بحاص :ىأ «اهبحاص» «دكتلا

 .ةرذع ىذ نإ اه ىورو .كلهي ةزافملا ىف ريحت نم نإف .ةزافملا ىنعمب انه ليقو «ضرألاو

 اهيف انأ ىتلا ةدلبلا ىف لضأ ىنأ ىتح لتخأ ىنإف ىلع ىضرتو ىرذع لبقت مل نإ : ىنعملا
 .ةشهدلا ميظع نم
 ةيطرش «نإ» أدتبملا ربخ «ةرذع» أدتبم هذه ىنعمب ةراشإ مسا «ات» «هيبنتلل «اه» :بارعإلا

 اهمساو طرشلا لعف ىهو ةصقانلا ناك نم موزجم عراضم لعف «نكت» ىفن فرح «مل»
 لحم ىف ةلمجلاو ريمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تعفن» هيف رثتسم ريمض

 'اهبحاص» بصنو ديكوت فرح نإو طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا «نإف» نكت ربخ بصن
 ىف ةلمحلاو ريمض لعافلاو ضام لعف ؛«هات» قيقحت فرح «دق» هيلإ فاضم اهو نإ مسا

 .هأتب قلعتم رورجمو راج «دلبلا ىف» نإ ربح عفر لحم 0

 رسكلاو ةملك نم اهنأل اهتلامإ زوجت ال تيبلا ىف اه فلأ نأ ىلع «نإ اه» هلوق :دهاشلا

 .ةملك نم
 شيعي نباو ا" /الالا ىنومشألا هركذ :هعضاوم ١١7/ 248ةنازخلاو 41/4/ 003 441/ "20

 ةيفاشلا حرشو 4/8١.
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 :ناهيبنت

 ' مل» وحن ىف ةثنؤملا ريمض ىه ىتلا ءاه» فلآ كلذ نم ىتثئتسي :لوألا
 ' .ىرخأ ةملك نم :ىنعأ .لصفنم اهببسو «تليمأ دق اهنإف ««اهبيج ردأو ءاهبرضي

 دق اهنإف فلألا نع ةلصفنم تناك اذإ ةرسكلا نأ فنصملا ريغ ركذ“::ىناثلا:

 :هيوبيس لاق «ةملكلا ىف اهعم ىتلا ةرسكلا نم فعضأ تناك نإو ءاهل فلألا لامت

 سيلو «ةدحاولا ةملكلاب هوهبشف ءةرسكلل اولامأف «لام ديزلا نولوقي مهانعمسو

 .همومع ىلع فنصملا مالك

 لص ام هبجوُي دق فكلاو
 ىرخأ ةملك نم ناك ولو :ىأ ؛ «لصفنم وهو رثؤي دق عنملا ببس نأ : : ىنعي

 نم ةعنام ىهو ءاهدعب فاقلا نأل فلألا لامت الف «لبق اهبرضي نأ ديري وحن

 .تلصفنا ولو «ةلامإلا

 ؟الصفنم ةلامإلا ببس رثؤي ملو ءالصفنم عناملا رثأ مل :تلق نإف

 :الو «ببس ىندأل هيلإ راصيف «لصأ  ةلامإلا كرت ىنعأ  حتفلا نال :تلق

 . ققحم ببسل الإ هنع جرخي

 0 :ناهيبنت
 نم نإف «برعلا لك دنع سيل كلذ نأ (هبجوي دق) هلوق نم مهف :لوألا

 نأ الإ «ليميف ىرخأ ةملك نم فلألا ىلو اذإ ءالعتسالا فرحب دتعي ال نم برعلا

 لامه وحن لصتملا ىف اهنم ىوقأ «قلم لامب تررم» وحن لصفنملا ىف ةلامإلا
 .«مساق

 نإو ءالصتم الإ رثؤيال ةلامإلا ببس نإ :ةيفاكلا حرش ىف لاق :ىناثلا
 كرتب «مساق ىتأ» و ةلامإلاب «دمحأ ىتأ» :لاقيف « ءالصفنم رثؤي دق عنملا ببس

 نإف ؛رظن مساق ىف ىتأب ليثمتلا ىفو «ةرابعلا هذه ىف حراشلا هعبتو «ةلامإلا
 .كلذك سيلو «ءاي نع ةبلقنملا فلألا ةلامإ عنمي ءالعتسالا فرح نأ هاضنقت

 التو اًداّمعك هاوس عَ الي بسانتل اولامأ دقو 3
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 مهضعب ربعو «بسانتلا وهو «ةلامإلا بابسأ نم سداسلا ببسلا وه اذه

 امنإو ؛لامملا ةرواجمل ةلامإلا :مهلوقب نورخآ هنع ربعو «ةلامإلل ةلامإلا :هلوقب هنع

 ش .ةمدقتملا بابسألا ىلإ ةبسنلاب هفعضل هرخأ

 فلأ ةرواجمل لامت نأ :امهادحإ «ناتروص اهل بسانتلل فلالا ةلامإ نإ مث

 .؟ادامع تيأر وحن ىف نيفلألا ىناث ةلامإك ةلامم

 نم «الت» فلأ ةلامإك ءهرخآ ليمأ ام رواجم رخآ اهنوكل لامت نأ :ىرخألاو

 امب ظفللا اهب ظفللا لكاشيل اهالت فلأ تليمأف 2104 اهالت اذِإ رمَقْلاو 9 :ىلاعت هلوق

 .اهدعب

 ئحضلاو ا ىفلأ ةلامإب ةيفاكلا حرش اذه لثمو (الت) هلوقب راشأ اذه ىلإو

 .امهدعب امب امهب ظفلتلا لكاشيل ")4 ئجس اذإ ليَّللاو ص

 ريغ ببسل اهتلامإ زوجت امهفلأ نإف ءرظن ىحضو التب هليثمت ىف :تلق نإف

 امنإو «هنايب مدقت دقو «لوعفملل لعفلا ىئب اذإ «ءايلا ىلإ لوقت اهنأل «بسانتلا

 «ءارقلا هربتعت مل واو نع هفلأ امن اعد وحن ةلامإل ىضتقملا ببسلا :تلق

 هتلامإ ىلإ ىعادلا نأ ملع «كلذ ةلامإ مهتداع نم سيلو هوحنو «اهالت» اولامأ

 : هيبنت

 :ناتدئاف هليثمت نم ديفتسا

 فلألا نإف «ادامع» وحن اهلبق فلألا ةبسانمل لامت دق فلألا نأ :ىرخألاو

 «اهالت» فلأ ةلامإك ")(اهدعب فلأ ةبسانمل لامت دقو) ىلوألا ةبسانل تليمأ ةيناثلا

 .«اهاشغيو اهالج» ىنعأ ءاي نع هفلأ امم هدعب ام ةبسانمل

 .ىحضلا ةروس نم ١« ١ ناتيألا (؟) .سمشلا ةروس نم ١ ةيآلا نم )١(

 .ج ا ءاب (0)



 ؟اهاحض :ىنعأ هلبق ام ةبسانمل اهالت 200فلأ) ةلامإ تلعج الهف :تلق نإف

 .اضيأ هدعب ام ةبسانمل ليمأ امنإو «ءواو نع اهاحض فلآ :تلق

 ؟ىلوألا ةبسانمل «ادامع» ىف ةيناثلا فلألا ةلامإ ىلع ساقي له :تلق نإف

 لوق ىف انازغم اولاقو :لاق هنإف ءهيلع ساقي هنأ هيوبيس مالك رهاظ :تلق
 . ىهتنا ٠ . سايق اذو «اعيمج امهلامأف «ادامع) :لاق نم ْ

 يَ أمََريَ عامس وُ انهت لون ميئالم

 «انيلإ رظنو انب رمو ءاهيلإ رظنو اهب رم» وحن ءانو اه الإ ءامو اذإ وحن «نكمتملا
 .امهلامعتسا ةرثكل ءامهتلامإ درطت ناذهف

 «نكمتملا ريغ مسالا نم هتلامإ تعمس ام ىلإ (عامس نود) هلوقب راشأو

 «ءادتلا ىف ايو « ىلب :فورحلا نم ليمأ دقو «ىنأ»و «ىتم»و «ةيراشإلا «ءاذ» وهو

 ةيزم كلذب اهل راصف «لمجلا نع تبان فرحألا هذه نآل «ال امإ» مهلوق ىف الو

 هيوبيس عنمو «ةلقتسم اهنوكل «باوجلا ىف «ال» ةلامإ برطق ىكحو «ءاهريغ ىلع

 رثكأو دجن لهأ ضعب نع اهيف ةلامإلا )مسقم نبا ىكحو «ىتح» ةلامإ هقفاو نمو
 . ىئاسكلاو ةزمح نع اهتلامإ تيكحو «نميلا سلهأ

 :تاهيبنت
 لصالا نأل «ىلبحاي»و «ىتفاي» وحن هؤانب ضرع اميف ةلامإلا عنمت ال :لوألا

 .بارعإلا كلذ ىف

 .ب(١)

 عمسو 776 ةنس دلو :توقاي لاق .ىوحنلا مسقم نب بوقعي نب نسحلا نب دمحم وه (1)

 تاءارقلاب سانلا فرعأ نم ةقث ناكو هدعاص نب دمحم نب حيو ابلعُتو ملسم ابأ:

 .ركذملا ءدودمملاو روصقملا «رييك وحنلا ىف باتك : هلو «نييفوكلا وحنل مهظفحأو

 765 ةنس رخآلا عيبر نم نولخ نامث تامو كلذ ريغو ءادتبالاو فقولا «ثنؤملاو

 .ها687 ةنس : ليقو



 :دربملا لاق ءاينبم ناك نإو ىضاملا لعفلا ةلامإ زاوج ىف لاكشإ ال : ىناثلا

 .ةديج ىسع ةلامإو

 ريغ هيلع قلطي هنإف ىضاملا لعفلا مظانلا مالك ىلع دروي دق :تلق نإف

 دقف اضيأو ءهركذي مل هحوضولف «نكمتم ريغ هيلع قلطي هنأ ملس نإ :تلق

 .هيف ةلامإلا ركذ بابلا لوأ مدقت

 وأ ةيماهفتسالا ام وحن لقتسمب سيل ام لامي الو «ىنأو ىتمو اذ وحن هسفنب

 .ذاش ريغ ىنأو ىتمو تاذ ةلامإ نأ ىضتقي «ءاذإ وحنو 0 ةلوصوملا وأ ةيطرشلا

 نكمتملا ريغ ىف فلألا نأل «ةذاش كلذ ىف ةلامإلا نأ ىف لاكشإ ال :تلق

 نم هظحلا ىذلا ىنعملا ىلإ ةراشإلا دارأ هنأكو ءاهتلامإل ببس الو ةبلقنم ريغ لصأ

 .هيلع ساقي اببس لعجيال امم كلذ ناك نإو «لالقتسالا وهو برعلا نم اهلامأ

 © تلاد .ركم . هيكل ماوه م مما ب
 فّكلا فكن لم رسياللك لمأ فرط ىف ءار رسك لبق حتفلاو

 ةلكاشم ةلامإلا نم ضرغلا نأل .فلألا لامت امك لامت دق ةحتفلا نأ ملعا

 ىف دوجوم هنأ امك ةكرحلا ىف دوجوم كلذو «ضعب نم اهضعب بيرقتو تاوصألا

 :ناببس ةحتفلا ةلامإلو «فرحلا

 (17جررشب يمرت :ىلاعت هلوق وحن ةروسكم ءار لبق نوكت نأ :لوألا

 .درطم هوحنو كلذ ةلامإف ءرسيألل لمو 274 ررّضلا يلؤأ ٌرْيَغظو

 :تاهيبنت
 لوقو .حوتفملا ال «حتفلا كلذ ىف لامملا نأ (حتفلاو) هلوق نم مهف :لوألا

 ممسسسسسللللل
 .تالسرملا ةروس نم 77 ةيآلا نم )١(

 .ءاسنلا ةروس نم 46 ةيآلا نم (؟)



 وأ ءرقبلا نم وحن ءالعتسا فرح ىف ةحتفلا نوكت نأ نيب قرف ال :ىناثلا

 .ربكلا نم وحن امهريغ ىف وأ ءررشب وحن ءار ىف

 اهلبق ءار ةرسكل لامت ال ةحتفلا نأ (ءار رسك لبق) هلوق نم مهف :ثلاثلا

 .كلذ ىلع هريغ صن دقو «ممر وحن

 ةلصتم نوكت نأ هدارم نأ هرهاظو ءءار لبق ةحتفلا نوكت نأ طرش : عبارلا

 هيف لب «هقالطإ ىلع كلذ سيلو «لمت مل امهنيب لصف ول اذه ىلعف «لثم امك

 وهف ءاي ريغ انكاس وأ اروسكم ناك نإ ءارلاو ةحتفلا نيب لصافلا نأ وهو «ليصفت

 وحن ىفو «رشأ» وحن ىف ةحتفلا لامتف ؛ةلامإلا عنمي كلذ ريغ ناك نإو ءنفتغم

 ضعب ىف فئصملا هيلع هبتو «هيوبيس كلذ ىلع صن ءريجب وحن ىف ال «ورمع»

 نأ ليهستلا خسن ضعب ىفو «فرط ىف ءارلا نوكت نأ طرش :سماخلا

 ىف ءاطلا ةحتف ةلامإ ركذ دق هيوبيس نأل ءحيحصب كلذ طارتشا سيلو ءامال نوكت

 وحن ىف نيعلا ةحئنف ةلامإ زوجي هنأ هريغ ركذو «حاير ")طبخ تيأر» :مهلوق
 .هيف كلذ ةرثكل فرطلا صخ امنإ هلعلو «مالب تسيل كلذ ىف ءارلاو "'”«درعلا»

 الصو ةزئاج كلذ ىف ةلامإلا نأ ملعف (لمأ) هلوق ىف قلطأ :سداسلا
 .فقولاب ةصاخ اهنإف .ىتآلا ببسلل ةحتفلا ةلامإ فالخب ءافقوو

 .ركذ ام ريغ نيطرش ءارلا ةرسكل ةحتفلا ةلامإ طورش نم لمهأ :عباسلا

 صن ؛ريغلا نم» وحن ىف ءايلا ةحتف لامت الف «ءاي ىلع نوكت الآ :امهدحأ

 . ليهستلا خسن ضعب ىف هركذو

 نم عنام هنإف «قرشلا نم» وحن ء ءالعتسا فرح ءارلا دعب نوكي الأ رخآلاو

 . اضيأ هيوبيس كلذ ىلع صن ءةلامإلا

 هب فلعتا مث رئانتيل اصعلاب برضي .هوحنو حلطلا نم ةاضفعلا قرو : :نيتحتفب  طبخلا )١(

 . لبإلا
 .ءىش لك نم ديدشلا :درعلا )١(
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 ؟ءالعتسا فرح ةحتفلا ىلع مدقتي الأ طرتشي لهف :تلق نإف

 وحن لاميف ءاهلبق عقو اذإ ىلعتسملا بلغت ةروسكملا ءارلا نأل ءال :تلق

 .«ررضلا نم»

 ريغ ءارلا ةرسكل ةحتفلا ةلامإ ىف مظانلا مالك نأ هانركذ امب رهظ دق : نماثلا

 وأ اهب ةلصتم ةروسكم ءار لبق ءاي ريغ ىف ةحتف لك لامت :لاقي نأ هريرحتو «ررحم

 . ءالعتسا فرح ءارلا دعب سيلو «ءاي ريغ نكاس وأ روسكمب ةلوصفم

 ةحتف تليمأ اذإ «رذاحملا نم» وحن ىف فلألا ةلامإ هيوبيس عنم : عساتلا

 ةلامإ ىلع ةحتفلا ةلامإ ىوقت الو :ىأ .«فلألا ةلامإ ىلع ىوقت الو :لاق «لاذلا

 ةلامإ لجأل «ادامع» فلأ لامأ نم نأ فورخ نبا معزو ءاهتلامإ لجأل فلألا

 هيلإ بهذ ام فعضو «لاذلا ةحتف ةلامإ لجأل «رذاحملا» فلأ انه لامأ اهلبق فلألا

  اهنم ءىش ساقني الأ ىغبنيف «ةفيعضلا بابسألا نم ةلامإلل ةلامإلا نأب فورخ نبا

 .اهدعب وأ اهلبق فلألا ةلامإ لجأل «فلألا ةلامإ وهو .عومسملا ىف الإ

 فلأ ريغ ناك ام اَذإ فو ىف ثينأتلا اه هيلَت ىلا اذك

 ءاه اهيلت ةحتف لك لامتف «ةحتفلا ةلامإ ىببس نم ىناثلا بسلا وه اذه

 ىدحإ ىف ىئاسكلا أرق كلذبو ,«فقولاب ةصوصخم اهتتامإ نأ الإ «ثينأتلا

 ءافرح رشع ةسمخ دحأ ءاهلا لبق ناك اذإ لامأ هنأ ىرخألا ةياورلاو «هنع نيتياورلا

 بتك ىف فورعم وهام ىلع ةنكاس ءاي وأ ةرسك اهلبق ناك اذإ اهتحتف لامأف.١2) رهكأ

 : :تاهيبنت

 ءاه هيلت ىذلا ةحتف نأ هب ىنعي (ثينأتلا اه هيلت ىذلا اذك) هلوق :لوألا

 ةلامإب كلذ نع ربع نم زوجت دقو «ثينأتلا ءاه هيلت ىذلا فرحلا ال ؛لامت ثينأتلا

 .ثينأتلا ءاه

 سباع هجوب اناسنإ كلابقتساو كحضلاو راهتنالاو رهقلا :رهكلا :سوماقلا ىف لاق )١(

 . انواهت
 ا



 بلقت مل ىتلا ءاتلا جرختل «ثينأتلا ات لقي ملو (ثينأتلا اه) لاق امنإ : ىناثلا

 .اهلبق لامت ال ةحتفلا نإف ءءاه

 «كلذ ريغل وأ ثينأتلا ىنعمل نوكت نأ نيب ثينأتلا ءاه ىف قرف ال :ثلاثلا

 .ءاه ىه ةغلابملا ءاه نأل ؛كلذ عيمج ىف ةزئاج ةلامإلا نإف «ةمالع» :وحن ةغلابملاك

 .ثينأتلا

 لامت الف 274 هيباتك» وحن تكسلا اه (ثينأتلا اها هلوقب جرخ :عبارلا
 ةلامإلا زاوج ىلإ ىرابنألا نباو بلعث بهذو ءحيحصلا وه اذه ءاهلبق ةحئتنفلا

 . ىئاسكلا ةءارق ىف ىناقاخلا محازم وبأ هب أرقو ءاهلبق اميف

 ال اهنإف ءفلألا «ثينأتلا ءاه لبق 27(ناك) امم فئصملا ىنثتسا :سماخلا

 .ةايحلاو ةالصلا وحن اهتلامإ حصت

 ال «ةحتفلا ةلامإ ىف همالك نآل ءةجاح فلألا هئانثتسال نكي مل :تلق نإف

 هدارم نأل (ثينأتلا اه هيلت ىذلا اذك) هلوق ىف فلآلا جردنت ملف فرحلا ةلامإ ىف

 . حوتفم لك الإ همالك لمشي ملف ةحتفلا

 ءاهب نأ مهوتي العل فلآلا ةلامإ عنم ىلع هبن نكلو .كلذك وه :تلق

 .ةحتفلا ةلامإ تغوس امك فلألا ةلامإ غوست ثينأتلا

 ؟ثينأتلا ءاه لبق ةحتفلا ةلامإ هجو ام :تلق نإف

 امك اهلبق ام ليمأف .«فلألاب ءاهلا هبش كلذ ببس نأ هيوبيس ركذ :تلق

 فلأب تهبش اهنأ رهاظلاو ءتهبش فلأ ىأب هيوبيس نيبي ملو .فلآلا لبق ام لامي
 . ثينأتلا

 )١( ةقاحلا ةروس نم 76 ةيآلا نم .
.1)0( 



 :ةلامإلا بابث ةمئاخ

 :قبسام ريغ نيببس فلألا ةلامإل مهضعب ركذ

 حتاوف نم اههبشأ امو «ار» ىف كلذو «فرحلاو مسالا نيب قرفلا :امهدحأ

 ىلإك تسيلف «هب ظفلي ام ءامسأ اهنأل «ةلامإلاب ىنعي ءاتو ايو ار :اولاقو

 لئاوأ ىف ىتلا ىجهتلا فورحو .«نوكسلا ىلع ةينبملا فورحلا نم اهريغو الو امو

 ىف ناك نإو «ليمي نم مهنمو حتفي نم مهنمف فلأ اهرخآ ىف ناك نإ روسلا

 .حتفلا ىف فالخ الف ءداصو فاك وحن فلأ اهطسو

 عفرلا ىف املع «جاجحلا» مهتلامإ كلذو «ءلامعتسالا ةرثك :رخآلاو

 ةلامإو «نييوحنلا ضعب هركذو «بصنلاو عفرلا ىف «جاجعلا» كلذكو «بصنلاو

 .بصنلاو عفرلا ىف «سانلا»

 .ارورجمو ابوصنمو اعوفرم نآرقلا عيمج ىف «سانلا» ةلامإ ءالعلا نبا

 كلذ ىف رصتقي لب ءاهيلع ساقي ال ةذاش نيببسلا نيذهل ةلامإلا نأ ملعاو



 فيرضصتلا

 :رخآلاو «بارعإلا ملع :امهدحأ :نيعون ىلع لمتشم وحنلا ملع نأ ملعا

 كلتو «ةيبرعلا ملكلا ماكحأ ىلع لمتشم وحنلا ملع نأ كلذو .«فيرصتلا ملع

 ىه ةيبيكرتلاو «فيرصتلا ملع ىه ةيدارفإلاف «ةيبسيكرتو ةيدارفإ :ناعون ماكحألا
 ملكلا ماكحأ هب فرعي ملع :وحنلا ملع دح ىف لاقي كلذلو ؛بارعإلا ملع

 .اًييكرتو (دارفإ ةيبرعلا
 قلطأ فيكف «ىبارعإ ريغو ىبارعإ :ناعون ةيبيكرتلا ماكحألا :تلق نإف

 ظ ؟بارعإلا ملع اهعيمج ىلع
 فيرصتلا ملعب ىمسملا نإ مث ءاًبيلغت بارعإلا ملع نيعونلا ىلع قلطأ:تلق

 :نيمسق ىلإ مسقنت ةيدارفإلا ماكحألا ىهو

 ريغصتلاك ىناعملا نم بورضل «ةفلتخم غيص ىلع ةملكلا لعج :امهدحأ
 نيفنصملا نم ريثك ةداع ترج مسقلا اذهو «لوعفملا مساو لعافلا مساو ريسكتلاو

 ىف رصحنتو ءرخآ ضرغل نكلو ءاهيلع ئراط ريغل ةملكلا ربيغت :رخآلاو
 انه دوصقملا وه مستقلا اذهو ءماغدإلاو لقنلاو بلقلاو لادبإلاو فذحلاو ةدايزلا

 .فيرصتلا :مهلوقب

 .ادصق ىتعمل ةينب رييغت :هلوقب ةيفاكلا ىف فيرصتلا فرع دقو

 لوألا لمش امنإو ءفيرصتلا ىمسق لمشي ال فيرعتلا اذه :تلق نإف

 . ىنعمل ةملكلا رييغت : ىنعأ

 ةملكلا ليوحت فيرصتلا :لاق ذإ اهحرش ىف هركذ ام ىنعمل هلوقب دارملا :تلق

 هدح دقو «نيعونلل لماش نذإ وهف ءىونعم وأ ىظفل ضرغل اهريغ ىلإ اهتينب نم

 ةلاصأ نم اهفورحل امو .ةملكلا ةينبب قلعتي ملع فيرصتلا :هلوقب ليهستلا ىف

 . كلذ هبشو «لالعإو ةحصو ةدايزو

 نم اهل ضرعي ام بسحب اهتينب رييغت وه ةملكلا فيرصت :حراشلا لاقو

 ىمساو لعفلا ءانب ىلإ ردصملا رييغتو « عمج او ةينثتلا ىلإ درمفملا رييغتك « ىنعملا

 م١4



 ماكحألا كلت ةفرعمو «لالعإلاو ةحصلاك ماكحأ رييغتلا اذهلو «لوعفملاو لعافلا

 ةينب ماكحأب ملعلا وه :نذإ فيرصتلاف ءفيرصتلا ملع ىمست اهب قلعتي امو

 .كلذ هبشو لالعإو ةحصو ةدايزو ةلاصأ نم اهفورحل امب ةملكلا

 ىرَح فيرصتب امهاوس امو ىرب فرصلا نم ههبشو فرح

 لاعفألل الو ةتكمنملا ريغ ءامسألل الو فورحلل فيرصتتلا ىف حال
 ةنكمتملا ءامسألا ىف فيرصتلا نوكي امنإو ءامهوحنو ىسعو سيل :ىنعأ .ةدماجلا

 .قيقح :ىأ (ىرح فيرصتب امهاوس امو) :هلوقب دارملا وهو «ةفرصتملا لاعفألاو

 ءاّقلطم لاعفألا لخدي فيرصتلا نأ (امهاوس امو) هلوق ىضتقم :تلق نإف

 .ةدماجلا نثتسي مل ذإ

 اهباش امهوحنو ىسعو سيل نإف «فرحلا هبش ىف اهجاردإ نكمي دق :تلق

 .دومجلا ىف فورحلا

 اذ وحن فرحلا هبشت ىتلا ءامسالا ضعب ىف فيرصتلا لخد دق :تلق نإف

 لاديإلاو فذحلا ءاجو ءنإو فوس ىف فذحلا ءاج دقو ارغص دق امهنإف :ىذلاو

 . لعل ىف
 .هنم عمس ام ىلع فقوي ذاش هلك اذه :تلق

 ءامسألا :ناعون ملكلا نم فيرصتلا لبقي ىذلا نأ حضتا دق :تلق نإف

 ؟هيف ةلاصألا هل امهيأف ةفرصتملا لاعفألاو ةنكمتملا

 اهيف قاقتشالا روهظلو اهريغت ةرثكل لاعفألا :تلق

 ريغ ام ىوس فرص لباَق ١ ىَري ثالث نم ىتأ سيو
 نأ الإ «فيرصتلا ليقي ال هنإف نيفرح وأ دحاو فرح ىلع ناك ام نأ : ىنعي

 لوبق نع هجرخي ال كلذ نإف «فذحلاب ريغ دقو لصالا ىف اًميئالث نوكي

 ٠ . فيرصتلا

 ىف ناصقني ال لعفلاو نكمتملا مسالا نأ :امهدحأ ؛نارمأ كلذ نم مهف دقو

 ال فيرصتلا لبقي امو «فيرصتلا تالبقي امهنأل ؛فرحأ ةثالث نع عضولا لصأ

 ش .نيفرح ىلع الو ءدحاو فرح ىلع عضولا لصأ ىف نوكي
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 هنإف مسالا امأ .فذحلاب ةثالثلا نع ناصقني دق لعفلاو مسالا نأ :رخآلاو

 «ةدع وحن هئاف وأ هس وحن هنيع وأ «دي وحن همال فذحب «نيفرح ىلع دري دق

 «هّللا نميا» نم افوذحم هلعجي نم دنع «هللا م» وحن دحاو فرح ىلع دري دقو

 نيفرح ىلع دري دق هنإف لعفلا امأو «ليلق اذهو ءام تبرش :برعلا ضعب لوقكو
 كلذو «كسفن قو «ىمالك عا وحن دحاو فرح ىلع دري دقو «لسو عبو لق وحن

 .رمألا ىف نافذحيف ءهمالو هؤاف تلعأ اميف

 ادع اًعَبس اَمَف هيف دري نِإو درجت نا سْمَح ملسا ىهتنمو

 .هيف ديزم ىلإو «دئاوزلا نم درجم ىلإ مسقني مسالا

 نآل «ثالثلا نع صقني الف ءىسامخو ىعابرو ىثالث :عاونأ ةثالث درجملاف
 :ثالثلا بتارملا ىلع هماسقنال «لقثلاو ةفخلا نيب هطسوتل ةينبألا لدعأ ىئالثلا
 فوقوملاو اكرحتم الإ نوكي ال هب ءودبملا نألو «ةيوسلاب ءطسولاو ىهتتملاو أدتبملا

 .ةفصلا ىف امهيفانتل امهنيب لصفي فرح نم دب الف نكاس هيلع
 انكاس ناك نإو هيلع فوقوملا ىفان اكرحتم ناك نإ لصافلا كلذ :تلق نإف

 .هب ءودبملا ىفان

 الو ىفانتلا ققحتي تي مل نارمألا هيلع زاج امل هنأب كلذ نع بيجأ دق :تلق

 .اصقت ردك ىلع ال ولعج مهل :امهدحأ .:نيرفآأل ؛ةسمخلا ىلع .ديزي

 .ناتملك هنأ مهوتل ةتس ىلع عضو ول هنأ :رخآلاو

 ىعابرلا ىلإ هنع اولدع ملف ةيئبألا لدعأ ىنالثلا ؛ نأ“: مدقت دق :تلق نإف

 ظ اما ؟يسامخلاو

 وأ ثينأتلا ءاهب الإ اهرواجتي الو فرحأ ةغبس ةدايزلاب غلبيف :ديزملا امأو ش
 .بسنلا وأ حيحصتلا وأ ةينثتلا ىتدايز

 ركذ امو ثينأتلا ءاه نئستسي ملو (ادع اعبس امف) لاق فيكف :ثلق نإف

 .لاصفنالا ةردقم اهنوكل ءاهب دتعم ريغ اهنأ ملع دقو ءدئاور هذه :تلق
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 :تاهيبنت
 وحن لوصألا ىئالث ناك اذإ فرحأ ةعبس ةدايزلاب ديزملا غلبي امنإ :لوألا

 تمجهن رحا ردصم «ماجنرحا» وحن لوصألا ىعابر وأ (17باهشا ردصم «بابيهشأ»

 لبق دم فرح ريغ هيف دازي ال هنإف .لوصألا ىسامخلا امأو .تعمتجا :ىأ .لبإلا

 (؟)ةءاظعلا ركذ وهو ة«طوفرضع» وحن ثينأتلا ءاهب اعوفشم وأ ادرجم هذعب وأ رخآلا

 .؟ريعبلا وهو .ىرثعبقو

 نافرح هيف ديز هنأل 2؟!ةنالبعرق ردنو ةارثعبق ثينأتلا ءاهب عوفشملا لاثمو

 «هيلإ تفتلي الف نيعلا باتك نم الإ عمسي مل هنإ :ليقو ءنون امهدحأو

 .نطبلا ةميظع ةضيرع ةبيود - ةنالبعرقلاو

 وحن رخآلا لبق دم افرح ىسامسخلا ىف ديز هنأ مهضعب ركذ :ىناثلا

 الإ هيف دازي ال هنإ :مهلوقل ءاصقان ناك ايبرع ناكو حص نإف :ليق «سيطانغم»

 ظ .رخآلا لبق دم فرح

 ش ىف رخآلا دعب نيفرح ةدايز ردن امك ردان لعج ايبرع ناكو حص نإ :تلق

 . «ةنالبعرق»

 . سيطانغم : ىنعأ ءعاطقلا نبا هاكح دقو

 ءاتلا تبثت اهريكذت رابتعابف «ثنؤتو ركذت ءاجهلا فورح نأ ملعا : ثلاثلا

 .(ادع اعبس امف) لاق كلذلف ءاهددع نم ءاتلا طقست اهثينأت رابتعابو ءاهددع ىف

 هطلاخي ضايب وهو  نيشلا مضب ةبهشلا نم بهشأ راص اذإ  ءابلا ديدشتب - باهشا )١(

 .داوس

 مهبئاكرو نجلا باود نم وه وأ ءاظعلا ركذ وأ طوفذعلا طوفرضعلا :سوماقلا ةرابع )١(

 . .ءاضيب ةييود - مضلاب طوفذعلا رخآ لحم ىف لاقو .ه تاطوفرضعو فراضع عمجلاو

 عمجلاو صربأ ماسك ةبيود ةياظعلا رخآ لحم ىفو ه .أ ىراوجلا عباصأ اهب هيشت ةمعان
 . 1 : .ه أ .ءاظع

 . هقلخس مظعو هرعش رثك ىذلا ريعبلا ىأ (")
 .نطبلا ةميظع ةضيرع ةبيود : ةناليعرقلا (5)

 ب
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 مَن دينا نيكس دلو رسطاو مو عقلا ىنالأل ٍرخآْ ضو
 نأ ةيلقعلا ةمسقلا ىضتقت ىئالثلاف .ىسامحخو ىعابرو ىثالث درجملا نأ مدقت

 ذإ ؛نوكسلا لبقي الو ثالثلا تاكرحلا لبقي هلوأ نأل «ءانب رشع ىنثا هتينبأ نوكت

 لصاحلاو .اًضيأ نوكسلاو ثالشلا تاكرحلا لبقي هيناثو «نكاسب ءادتبالا نكمي ال

 .رشع انثا ةعبرأ ىف ةثالث برض نم

 لاق كلذلف ؛بارعإلا فرح هنإف «ةملكلا نزو ىف هب ةربع الف رخآلا امأو

 الب «ثالثلا تاكرحلا هيناثو «هلوأ وهو «هرخآ ريغ ىلإ ىزعف (ىئالثلا رخآ ريغو)

 «ناروأ ةثالث قفاوتللف ,فلاختو قفاوتب امهيف نوكي كلذ نأ ملعف .دييقت

 ةينبألا كلت ىلع درو :ىأ (معت هيناث نيكست درو) لاق مث «نازوأ ةتس فلاخملاو

 ةمسقلا معي ءمومضم وأ روسكم وأ حوتفم هلوأو «معت هيناث نكس ام ةعستلا
 «لمهم دحاوو ةلمعتسم ةرشع اهنم ء«ءانب رشع انثا ىهو «ىثالشلا ىف ةنكمملا

 :هلوقب امهيلإ راشأ دقو ءردان دحاوو

 لعقي ٍلْمف صيصخت مهدصقل لقي سْكملاو لمه لمفو
 لاقتنالا مهلاقثتسال  نيسعلا مضو ءافلا رسكب  لعف ىئالثلا ةينبأ نم لمهأ

 مضو ءاحلا رسكب 22١74 كبحلا تاذ ءامسلاو# مهضعب ةءارق امأو ءمض ىلإ رسك نم

 :نيهجوب اهتحص ريدقت ىلع تهجوف ءءابلا

 كبح لاقي هنأل «ةملكلا ىءزج ىف نيتغللا لخادت نم كلذ نأ :امهدحأ
 نبا لاق «ةءارقلا هذه امهنم ئراقلا بكرف  امهرسكب  كبحو  ءابلاو ءاحلا مضب

 ةءارقلا ىلإ لام ةروسكم ءاحلاب هقطن دعبف ءءابلاو ءاحلا رسكب أرقي نأ دارأ : ىنج

 هب فرتعا ول هيجوتلا اذهو :ةيفاكلا حرش ىف لاق ءةمومضم ءابلاب قطنف «ةروهشملا

 ال هنأش اذه نمو «ةوالتلا ةءادرو طبضلا مدع ىلع لدل هل ةءارقلا هذه تيزع نم

 .هل كلذ ضورع ناكمإل ؛هنم عمس ام ىلع دمتعي

 .تايراذلا ةروس نم ال ةيآلا )١(
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 ماللاب دتعي ملو «تاذ ءات رسكل اعابتإ ءاحلا رسك نوكي نأ :رخآلاو

 ش .نسحأ وهو :ليق «نيصح ريغ زجاح نكاسلا نأل «ةنكاسلا

 نزولا اذهو  نيعلا رسسكو ءافلا مضب  لعف ءانب هب ىنعي (سكعلاو) هلوقو

 نإو رسك ىلإ مض نم لاقتنالا لاقثتسال «لمهم هنأ ىلإ موق بهذ «فالخ هيف

 .هسكع نم فخأ ناك

 ش لئدلا هنم ءاج دقو «رهاظلا وهو «ليلق هنكل « لمعتسم هنأ ىلإ موق بهذو

 :217كلام نب بعكل شفخألا دشنأو «ةنانك نم ةليبق اهب تيمس ةييود مسا وهو

 لدا ِسرْعمَك الإ َناَك ام هسرعم سيق ول شيجب اوءاج

 تبثف «ليلخلا هاكح «لعولا ىف ةغل :لعولاو «تسالل سنج مسا :مئرلاو

 .لمهمب سيل هنأ ظافلألا هذهب

 ىف لق امثإ لعف ءانب نأ :ىنعي (لعفب لعف صيصخت مهدصقل) هلوقو

 ولو .هلعاف مسي مل ام ىلع ةلالدلل هب لعفلا صيصخت اودصق مهنال «ءامسألا

 لئد امأ "''نونفلا ىبأ نب رصن حتفلا وبأ لاقو «لاعفالا ىف لمعتسي مل هلقثل لمهأ

 ةلقلاب «ةنيدملا ازغ نيح نايفس ىبأ شيج فصي ىراصنالا كلام نب بعك وه :هلئاق )١(

 . - حرستملا نم وهو ةراقحلاو

 لزنملا وهو  ءارلا حتفو نيعلا نوكسو ميملا مضب «هسرعم» ردق ول :ىأ «سيق ول» :ةغللا

 . سرع نباب ةهيبش ةريغص ةبيود  ةزمهلا رسكو لادلا مضب  «لئدلا» شيجلا هب لزني ىذلا

 .اهسيرعت دنع لئدلا ناكمك ناك مهسيرعت دنع مهناكم ردق ول : ىنعملا

 ةول» لعفلاب قلعتم رورجمو راج «شيجب» لعافق واولاو ضام لعق «اوءاج» :بارعإلا

 ؟ناك ام طرشلل لعف ةلمجلاف «لعاف بئان «هسرعم» لعاف واولاو ضام لعف «سيق» طرش

 «بصن لحم ىف ناك ربخت رورجمو راج «سرعمك» ريمض اهمساو ضام لعف ناك ةيفان ام

 .هيلإ فاضم «لئدلا

 نزولا اذه نأ ىلإ ةعامج بهذف ءةزمهلا رسكو لادلا مضب هنإف «لئثدلا» هلوق :دهاشلا

 1 .ردان وهو لمهم اذه نأ ىلإ روهمجلا مهفلاخو هب اوجتحاو لمعتسم

 . ١١ص ةيفاشلا دهاوش حرشو ١١/7٠١ شيعي نباو 7 //47 ىنومشالا هركذ : هعضاوم

 ىوحنلا ىدادغبلا لصألا ىلصوملا نونفلا ىبأ نب هللادبع نب رفظملا نب دمحم نب رصن وه )١(

 هنع ىور .ةعيدب ءاظلاو داضلا ىف ةلاسر هلو .ةثئامسمخو نيسمخ ةنس دلو .ىرغللا

 .ه ةثامتسو نيثالث ةنس مرحملا لهتسم دحألا ةليل رصمب تامو «ىرذنملا ىكزلا
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 دنع ىه امنإو «ىثالثلا ناروأل رشع ىداح امسق نييوحنلا نم موق هدع دقف ءمئرو

 ..ىهتنا «ةرشع نييوحنلا
 :نيباوجب مئرلاو لثدلا نع نرولا اذه لامهإب نولئاقلا باجأ دقو

 هيوبيس نأل ؛رظن هيفو.تلق ءنرو امهب تبثي الف ءذاشلا نم امهنأ :امهدحأ

 .هركذ ىتأيسو «لبإ وهو دحاو ظفلب لعف ءانب تبثأ
 هنأل «لئدلا ىف نكمم كلذ نأب ضرتعاو «لعفلا نم نالؤقنم امهنأ :رخآلاو

 .مالعألا ىف الإ نوكي ال لقنلاو ء«سنج مسا ةنإف مئرلا فالخب ةليبق ملع

 ىف ءاج امك سانجألا ءامسأ ىف ءىجي لقنلا نأ ىلإ ىفاريسلا بهذ :تلق
 . مالعألا

 اعيدب قاصلإلا نم اًبرض هقصليو هشع قلعي رئاطل مسا  طونت هنمو :لاق
 لصالا ىف لئدلا نأل ءمئرلاو لئثدلا نيب ةقرفتلل هجو الو .ىهتنا ءلعفلاب ىمسف

 .ةليبقلا ىلإ لقن مث ةبيودل سنج مسا

 لمهمب سيل لمعتسم 27(نيئرولا) نيذه ادع ام نأ تيبلا اذه نم مهف دق
 :نازوأ ةرشع ىهو ردان الو

 .لهس وحن ةفصو ءسْلَق وحن امسا نوكيو لعق :اهلزأ
 .لّطَب وحن ةفصو ءسرَق وحن امسا نوكيو ءلَعَف :اهيناثو
 .رذح وحن ةفصو ءدبك وحن امسا نوكيو لعق : اهثلاثو

 . ظّقي وحن ةفصو ءدضع وحن امسا نوكيو ءلعَف :اهعبارو
 . سكن وحن ةفصو «لدع وحن امسا نوكيو :لعف :اهسماخو
 ءاج هملعن الو :هيوبيس لاق .بتع وحت امسا نوكيو .لعف :اهسداسو

 مل :هريغ لاقو .ىدع :مهلوق وهو عمسجلا هب فصوي لتعم فرح ىف الإ ةفص

 لاقو .عمج مسا ىّدعو  قرفتم ىنعمب ميز الإ لعف ىلع تافصلا نم تأي

 00ج عب (0)
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 :لوقي هلعلو (41)1مّيق اًئيد» أرق نم ةءارق ىف اميق هيوبيس ىلع كردتسا :ىفاريسلا

 ؛رخآ اًظافلا هيوبيس ىلع ةاحنلا ضعب كردتساو . ىهتنا . مايقلا ىنعمب ردصم هنإ

 ءامو «ىور ءامو « ىضر لجرو .«© ”4 ىوس اناكم# :ىلاعت هلوق ىف ىوس ىهو

 .اهلوأت نم مهنمو ("7ةبيط ىبسو «ىرص

 . ةنيمسلا ىهو - زلب ناتأ وحن ةفصو «لبإ وحن امسا نوكيو «لعف : اهعباسو

 ففخم شئفخألا هاكحف) زلب امأو « لبإ ريغ نزولا اذه نم هيوبيس ركذي ملو

 شفخألا هاكح ام (؟!(نوكي نأ لمتحيف :ليق «ىازلا ددشم هيوبيس هاكحو «ىازلا

 .نيظفللا نيذهل ثلاث الو :مهضعب لاق ءايلصأ ءانب نوكي الف ءددشملا نم اًففخم

 - دلب مسا - ليعو «دبألا دبأ كلذ لعفأ الو 20)ةربح : مهضعب دازو :تلق

 «رثألاو سبدلاو طشملاو لطإلاو دولا ىف ةغل .رثإو سيدو طشمو لطإو كلئنوو

 .مدقت دقو «كبحلا ىف ةغل كبح هريغ دازو

 .دولو : ىأ دب ةمأو ءدبإ ناتأ :اًضيأ تافصلا ىف ءاجو

 «دولو : : ىأ دبإ ةأرما نافرح الإ لعف ىلع تافصلا نم تأي مل :بلعث لاق

 :(90هلوق امأو «ةمخض ىأ زلب ناتأو

 .ماعنألا ةروس نم ١7١ ةيآلا نم )١(

 .هط ةروس نم 64 ةيآلا نم (؟)
 .ءامسك ءاور لاقيو ءورم ريثك :ىأ :ىور (*)

 .هثكم لاط : ىأ :ىرص

 .ةغل رصقلاو باتك لثم ءابسلا مسالاو ايبس ودعلا تيبس حابصملا ىف :ةبيط ىبس

 هيسفو - دهع ضقنو ردغ الب هولان - ةبنع نزوب ةبيطو «ىبسيام ىبسلا :سوماقلا ىفو
 .دهاشلا

 دج ؛ ب(5)

 .ناتسالا وهو  ءاحف مالف فاقب حلق :ىأ « ةربح 2(

 .هزجار مسا ىلع فقأ مل :هلئاق )١(

 نب ميجل نبا لجع ىلإ بسنت ةليبق «لجع وئب» صقرلا :قافطصالا «اقافطصا» :ةغللا

 . بعص

 ونب) هيلإ فاضم انو لعاف «انناوخإ» لوأ لوعفم ءاهلاو ضام لعف «اهملع» :بارعإلا

عفم هنأ ىلع بوصنم «برش» هيلإ فاضم لجعو نايب فطع وأ لدب «لجع
 ملعل ناث لو

 - .هب قلعتي «لجرلاب» ذيبنلا برش ىلع فطع «اقافطصاو» هيلإ فاضم «ذيبنلا»
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 لجئرلاب اكافطصأو ذْيبَلا برش >> لجعو ب اًنئاوخإ اهَمَلَع
 ىف ليق دقو ءلصأي سيلف «عابتإلا نم وأ .فقولل لقنلا نم وهف ءهوحنو

 .عابتإلا نم هنإ لطإ

 .وُلَح وحن ةفصو ءلْقُق وحن امسا نوكيو «لعف :اهنماثو
 .مطح وحن ةفصو ءدرص وحن امسا نوكيو «لعُف :اهعساتو
 هنم ظوفحملاو «ليلق وهو ةفصو ءَقّْنَع وحن امسا نوكيو «لعف :اهرشاعو

 .ةعيرس :ىأ حرص ةقانو ءلّثشو بْنِج وحن

 نمض َوحَت درو ىئالث لف نم ىناثلا رسكاو مضو تاو
 ءايسامخ نوكي الو «ىعابرو ىثالث درجملاف «ديزمو درجم ىلإ مسقني لعفلا

 (روسكمو احوتفم نوكي هيناثو «لوألا حوتفم الإ نوكي ال هنأل ةينبأ ةثالث ىئالثلاف
 ريمضلا لاصتا دنع نينكاسلا ءاقتلا مزلي الثل .اًتكاس الإ نوكي الو ءامومضمو

 ناعمل دريو ءبهذ وحن امزالو ءبرض وحن ايدعتم نوكيو «لعف لوألا
 ءامهيف حتفلاب ؛لعفل اعواطم ّلَعَف ءىجي دقو ؛ةبلاغملا بابب صتخيو «ةريثك
 .ربجُف هلإلا نيدلا ربج دق :١2)لاقو

 نم رثكأ هموزلو ؛حرَف وحن امزالو برش وحن ايدعتم نوكيو لحق :ىناثلاو
 - حتفلاب - لعَف عواطي دقو «ضارعألاو ةمزاللا توعتلا ىف بلغ كلذلو «هيدعت

 0 يا

 .عدخف هعلدجت وحن

 .ةرورضلل امهيف ميجلا كرح ثيح ؟لجرلابو) ؟لجع» هلوق :دهاشلا-
 ىنج نبال صئاصخلاو 2037٠١ ص ديز ىبأ رداونو 0 اذ ىنتومشالا هركذ :هعضاوم

 . 474 ص ىرابنألا نبال فاصنإلاو ء”7 0
 .  زجرلا نم وهو  جاجعلا وه : هلئاق )١(

 «ربجف» لعاف «هلإلا» هب لوعفم «نيدلا» ضام لعف «ربج» قيقحت فرح «دق» .بارعإلا
 .رتتسم ريمض لعافلاو ضام لعف ربحو ةفطاع ءافلا

 . لعفل عواطم وهو لعق نزو ىلع «ربج# هلوق :دهاشلا

 . 7/777 ىنج نبال صئاصخلاو ء“ //84 ىنومشالا هركذ :هعضاوم
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 «ليوحت وأ نيمضتب الإ ايدعتم نوكي الو ءفرَظ وحن لْعَف :ثلاشلاو

 نيمضتب «نميلا علط دق (رشب نإ :ىلع لوقو «رادلا مكتبحر» وحن نيمضتلاف

 فذحف ؛مكب تبحر لصألا :ليقو غلب ىنعم ىناثلاو «عسو ىلعم لوألا

 لوح مث نيعلا حتفب - هتدوس هلصأ نإف «هتدس وحن ليوحتلاو ءاعسوت ضفاخلا

 كلا فخ دنع هئاف ىلإ ةمضلا تلقا نيعلا مضب ب  لعف ىلإ

 ؟ليوحتلا ةدئاف امف :تلق نإف

 تفذحو لعف ىلإ لوحي مل ول ذإ «نيعلا ىواو هنأب مالعإلا هتدئاف :تلق

 موق بهذم اذه «ىئايلاب ىواولا سبتلال افلأ اهبالقنا دنع نينكاسلا ءاقتلال هنيع

 :بجاحلا نبا لاقو «ليهستلا ىف بهذ هيلإو « ىئاسكلا مهنم

 . لقنلل ال ءواولا تانب نايبل مضلا نأ حيحصلاف هّثدس باب امأو

لو مرَك وحن ءهب مئاق وه نم هيلع عوبطم ىنعمل الإ لعق دريالو
 وأ ءمْوَ

 امزال ناك كلذلو « سجنب هبش «ْثّبَحَ وحن ههبش وأ ؛ ؛بَْحو هَ وحن عوبطلا

 . ةعبرأ درجملا ىئالثلا ةينبأ نوكتف ؛لوصألا عم ركذي نأ هقحف درجملا

 ةوارطلا نب نباو دربملا بهذ الصأ هلعاف مسي ملام ةغيص نوك ىلإو

 اهنأ ىلإ نويرصبلا بهذو «ىنزاملاو هيوبيس نع ةيفاكلا حرش ىف هلقنو «نويفوكلاو

 «نيلوقلا رهظأ وهو  «هيوبيس نع فنصملا ريغ هلقنو «لعافلا ةغيص نع ةريغم عرف

 .اهحرشو ةيفاكلا نم لعافلا باب ىف فنصملا هيلإ بهذ دقو

 :تاهيبنت
 اهنأو «ةفلتخم ريغ اهنأ مهف لعفلا ءاف ةكرح نايبل ضرعتي مل امل :لوألا

 .برقأ هرابتعاف ءرسكلاو مضلا نم فخأ حتفلا نأل «ةحتف

 سيلف ؟7١(ىناقلا نكاس وأ لوألا روسكم لاعفألا نم) ءاج ام :ىناثلا

 .دهشو َدهشو َدِهَش وحن «لصالا نع ريغم وه لب « لصأب
 ش
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 ةينبأ ىف اوركذي الآ نييوحنلا ةداع ترج .ةيفاكلا حرش ىف لاق :ثلاثلا
 ىف لصأ رمألا لعف نأ عم «هلعاف مسي مل ام لعف الو ءرمالا لعف درجملا لعفلا
 هيوبيس بهذمو . .هنم عراضملاو ىضاملا قاقتشاك ءادتبا ردصملا نم قتش ثا هسفن

 غيص تدع اذإ اذه ىلع ىغبني ناكف ءاضيأ لصأ هلعاف مسي مل ام لعف نأ ىنزاملاو

 غوصملا ىضاملل ةغيص :غيص ثالث ىعابرلل ركذي نأ ةدايزلا نم درجملا لعفلا

 . الإ جرحدك رمألل ةغيصو «جرحدك لوعفملل اغوصم هل ةغيصو «جرحدك لعافلل
 ننس ىلع اهنايرجل نيرخآلا نع لعافلل غوصملا ىعابرلا ىضاملاب اونغتسا مهنأ
 رداصملا ىلع لالدتسالا نم مزلي مل امك امهتلاصأ ءافتنا كلذ نم مزلي الو .؛درطم

 ءاهيف فالخلا ركذ مدقتف لوعفملا ةغيص امأ :تلق .اهتلاصأ ءافتنا اهلاعفأب ةدرطملا
 لاعفألا ةمسق نأو ؛لصأ اهنأ نويرصبلا بهذف ءرمالا لعف (١)(ةغيص) امأو
 ةمسقلا نوكت نذإف ء عراضملا نم عطتقم رمألا نأ :نييفوكلا بهذمو «ةيثالث

 انث مهدنع

 ادع اًساَمَه هيف دري ْنِإَو ٠ ا
 هلمتحا ام فورحلا ةدع نم لمتحي مل مسالا نم افرصت رثكأ لعفلا ناك امل

 .فرحأ ةتس ديزملا الو ,فرحأ ةعبرأ هنم درجملا زواجي مل اذهلف ءمسالا

 : امزالو جرحد وحن ايدعتم نوكيو «للعف وهو ءدحاو ءانب درجملا ىعابرللو
 لعافلل ىنيملا ىضاملل دحاو «ةينبأ ةثالث هل : حراشلا لاق :لذ ىنعمب خبرد وحن

 وحن رمألل دحاوو ءجرحد وحن لوعفملل ىنبلا ىضاملل دحاوو ؛جرحد وحن
 ٠ 1 ١ ١ .جرحد

 ىضاملا وهو ءدحاو ءانب ىلع راصتقالا نييوحنلا ةداع نأ مدقت دق :تلق

 .هركذ قيس امل لعافلل ىنيملا

 مركأ وحن ةعبرأ ةدايزلاب غلبي هنإف ءلوصالا ىئالث ناك نإف :ديزملا امأو
 ةدايزلاب غلبي هنإف .لوصألا ئعابر ناك نإو «جرختسا وحن ةتسو ردتقا وحن ةسمخو

 . .مجنرحا وحن. ةتسو جرحدت وحن ةسمخ 1

 ءاجلا ل1(
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 :تاهيبنت
 سبفنتلا فرحب الإ ةتس زواجتي مل العف ناك نإو :ليهستلا ىف لاق :لوألا

 .دوجأ

 اهترثكل «لاعفألاو ءامسألا نم ديزملا نازوأ ركذل مظانلا ضرعتي مل : ىناثلا

 .دئازلا فرعي هب ام ركذيس هنألو

 « ةينبأ ةينامثو ءانب ةئامثلث - هيوبيس لوق ىف - ةدايزلاب تغلب دقف ءامسألا امأ

 .حصي اال ام اهنمو .ءحصي ام اهنم نأ الإ «نينامثلا ىلع اًفين هيلع ىديبزلا دازو

 ةينبأو «ةروهشم ءانب نورشعو ةسمخ اهيثالث نم هيف ديزمللف لاعفألا امأو

 .فالخ اهضعب ىفو «ةروهشم ريغ رخأ

 «مجنرحا وحن للنعفاو «جرحدت وحن لّلْعُمَت : ةينبأ ةثالث اهيعابر نم ديزمللو

 ءانب وه :ليقف «ثلاشلا اذه ىف فلتخاو .ةمزال ىهو ءَرَعَشَقا وحن لّلعفاو

 هنزوف ريخألا اومغدأو «ةزمهلا هيف اوداز «مجن رحاب قحلم وه :ليقو .ءبضتقم

 .هردصمك هردصم ءىجم مجن رحاب هقاحلإ ىلع لديو «للعفا نآلا

 .اعبار ءانب ىعابرلا ديزم ىف مهضعب دازو

 ديزم هنأ ىل رهظيو :فاشترالا ىف لاق 2')رمرجا وحن للعفأ ىلع ءاج امو

 . درجه مسال لئامملاو قحلملا ريغ ىثالثلا نم

 للعفو للعفو للعفو للف عابر درجم مسال

 : ةينبأ ةتس درجمملا ىعابرلل اوركذ

 رهنلا وهو - رَفعَج وحن امسا نوكيو - ثلاغلاو لوألا حتفب - َلّلعَف : لوألا

 «ءىرجلا :معجّشلاو «ليوطلا :بّلهسلاو «معجشو ٍبّلهَس وحن ةفصو - ريغصلا

 زوجع ءاتلاب ءاجو «ناتدئاز معجش ىف ميملو بلهس ىف ءاهلا نإ :ليق دقو

 .ةنسحلا ةمخضلل - ةكنهبو «ةريبكلل - ةربهشو «ةبرهش
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 وهو - جربز وحن امسا نوكيو - ثلاثلاو لوألا رسكب  للعف :ىناثلا
 ةفصو ءاضيأ بهذلا ءامسأ نم وهو ءرمحالا باحسلا : ليقو «قيقرلا باحسلا

 . لعذخلا لثم ءاقمحلا ةأرملا - رسكلاب  لمرخلا :ىمرجلا لاق «لمرخ وحن

 ةفصو ؛مهرد وحن امسا نوكيو - ثلاثلا حتفو لوألا رسكب - للعف : ثلاعلا

 . لوكألل - علبه وحن

 نئارب دحاو وهو نّئرب وحن امسا نوكيو - ثلاثلاو لوالا مضب :لّثَعُف عبارلا
 لاقيو «لامجلا نم ميظعلل - عشرج وحن ةفصو «ريطلا نم بلخملاك وهو «عابسلا

 .ليوطلل .

 رفق - رطَمق وحن امسا نوكيو - ىناثلا حتفو' لوألا رسكب - سف :سماخلا
 نم مالسلا هيلع حون جورصخ نمزل مسا وهو. :ليق - لحطفو - بتكلا ءاعو
 لاق .2"”دعب قلخي مل نم ربزهلا نزو ىلع لحطفلا :ىرهوجلا لاق «ةنيفسلا
 هيف ةراجحلا تناك نمز وه :لوقت بارعألا :لاق هنع ةديبع ابأ تلأس : ىم رجلا

 :0©2جاجععلا دشنأو «ةبطر

 لولا نطق ليم رخصلاو . لحطفلا نمر هنأ دَثَو

 .ليوطلل -رطبس وحن ةفصو .

 ركذل بدْحخَج وحن امسا نوكيو - ثلاثلا حتفو لوألا مضب لكعف :سداسلا |

 : . "”مضلاب - عشرج ىنعمب عشرج وحن ةفصو - دارحلا

 .دعب هيف سانلا قلخي مل نمز ريزهلا نرو ىلع لحطفلا :ىرهوجلا مالك صن )١(

 .ةيؤر هلاق امنإو ؛« « حيحص ريغ وهو : : ىنيعلا لاق - جامجعلا :ىدارملا لاق :هلئاق (؟)

 ش .- زجرلا نم وهو
 .سانلا هيف قلخي مل نمز  ربزه لاثم «لحطفلا» :ةغللا

 فرظ «نمر» هلوعفم ءاهلاو هلعافو ضام لعف ؛هاتأ» قيقحت فرح «دق» :بارعإلا
 «نيطك» أدتبملا ربخ «لتبم» أدتبم رخصلاو لاحلل واولا «رخصلاو» هيلإ فاضم «لحطفلا»

 . هيلإ فاضم «لحولا» هب قلعتم

 .ماللا ديدشتو نيعلا حتفو ءافلا رسكب - لَعف هنزو نإف «لحطفلا» هلوق :دهاشلا
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 .ليوطلا :لاقيو «لامجلا نم ميظغلا : عشرا فرز
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 :تاهيبنت

 ءانبب سيل سداسلا ءانبلا اذه نأ شفخألا ريغ نبي رصبلا بهذم :لوألا

 هيف عمس ام عيمج نآل ءافيفخت حتف  مضلاب ٍلُلَعُف ىلع عرف وه لب ء ىلصأ
 ىف عشرجو «ءامسألا ىف 000 بُلَحُطو بادخج وحن مضلا هيف عمس حتفلا

 ططخسم ءاسكلو ؛ طُقرع ةيدابلا ىف رجشلو «نئرب بلخملل لاقيو «تافصلا

 ءاني هنأ ىلإ شفخألاو نويفوكلا بهذو - حتفلاب  للَعُف اهيف عمسي ملو «دجرب

 :نيرمأب كلذل اولدتساو ؛ ىلصأ

 ىلع لدف .«لاذلا مض هيف كحي ملو«("0رذؤج :لاق شفحخألا نأ :امهدحأ

 نأ ءارفلا معزو ءاضيأ رذؤج ىف لوقنم مضلا نإف ء«دودرم اذهو .«ففخم ريغ هنأ

 .حصفأ هنم درو ام عيمج ىف مضلا نإ :ىديبزلا لاقو ءرثكأ رذؤج ىف حتفلا

 ءددنع كلذ نع ىلام :لاقي ءدّدْنع :اولاقف هب اوقحلا دق مهنأ :رخآلاو

 اوءاجف ددوس :اولاقو «لحفلا تهتشا اذإ  اططوع ةقانلا تَّطاَع :اولاقو ءدب :ىأ

 ريغل نيلثما كف اهيف ىنثتسا ىتلا ةلثمألا نم تسيلو «ةكوكفم ةلثمألا هذهب

 ماغدإلا كف نأ ملسن ال انأب :حراشلا باجأو «قاحلالل نوكي نأ بجوف «قاحلإلا

 هسايقف ءءامسألاب ةصتخملا ةينبألا نم اللعف نأل وه امنإووبدخج :وحنب قاحلإلل

 الإ قحليال هنأ ملسن الف قاحلإلل هنأ انملس نإو .للظو ددج ىف امك كفلا

 قحلأ امكف«مجن رحاب هوقحلاف ©)”سسنعقا :اولاقف هيف ديزملاب قحلا دق هنإف ءلوصألاب

 .فيفختلاب عرفلاب قحلي اذكف «ةدايزلاب عرفلاب

 ةلاصأ تايثإ | ىلع نييفوكلاو شفخألا ةقفاوم انه مظانلا مالك رهاظ :ىناثلا

 .هتلاصأ نم رهظأ للعف ىلع للعف غيرفتو :ليهستلا ىف لاقو «للعف

 «ثحب - ثلاثلا حتفو لوألا رسكب  لّلْعف توبث ىف مهضعب لاق : ثلاثلا

 . ءاهلا ةدايز لمتحي عّلَبهو برعم امّهرد نأل

 .ةبادلا هجو هب رتسي امو ةأرملا باقن :عقربلاو .هثكم لاط اذإ ءاملا ولعت ةرضخ :بلحطلا )١(

 .ةيشحولا ةرقبلا دلو  لاذلا حتفب :رذؤجلا (1)

 .اضيأ رخأتملاو «ديدشلا :سسنعقملاو ءسسنعقم وهف :سسعقا (")
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 «نيلاثملا نيذه ريغ هب تبقي لاثم نزولا اذهل نكي مل اذإ اذه متي امنإ :تلق

 ةدايز اضيأ لمتحيو ؛عرجه اهنم امهريغ ةلثمأ هل اوركذ دق لب «كلذك سميلو

 لاقو .لاجرلا ءامسأ نم وه :ىمرجلا لاقو - هنيعب لب  معلقو 017 ئرو ءءاهلا

 ركذو .ةفص هلعجف  ليوطلا  معلقلا :لاقيو « نسملا خيشلا  معلقلا : ىديبزلا

 ىف هانركذ دقو :لاق «نسملا محلقلا :لاقو ةلمهملا ءاحلاو فاقلاب  محلق ىرهوجلا
 .ةدئار ميملا نأل ءءاحلا باب

 .هركذ مدقت ام هريغ از دق : :تلق

 ذإ ؛ديجب سيل مهردب هليثمتف نزولا اذه توبث ريدقت ىلعو :تلق نإف

 0  0٠برعملاب تبثي ءثي ال نزولا

 ا : ماسقأ ةثالث ىلع ةيمجع هلا ءامسألا نأ - مهضعب ركذ:تلق

 ىلصالا رابتعا ىف هتينبأ مكحف ءاهمالكب هتقحلاو برعلا 00ه ريغ) مسق
 .مهردك ©!(عضولا) ةيبرعلا ءامسألا ةينبأ مكح نزولاو دئازلاو

 هلبق اميف ربتعا ام هيف ربتعت الف ءاهمالك ةينبأب هقحلت ملو «9(هتريغ) مسقو
 «00مرن وحن اهنم دع مهمالك ةينبأب هوقحلأ امف ريغم زيغ هوكرت مسقو ءرخآ وحن
 ,تبثي ال ناسارخ وحن اهنم دعي مل 0(مهمالك ةينبأب) هوقحلي مل امو همّلسب هوقحلا
 ش ش .نالاعف هيف

 .ديدجلا بوثلا ولعيام وه :ربثزلا )١(

 .(هتبرع) ب ىفو اج 1(

 .ح
 0. «أ5(1)

 .اهمصف تمرختف ةزرخلا مرختو «لصأتساو عطتقا :مرخ (0)
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 لوألا رسكب لّلعف ىهو :نازوأ ةثالث ىعابرلا ةينبأ ىف مهضعب داز : عبارلا

 اضيأ لاقيو ,عقرخ : :دسافلا نطقلا زوجل لاقي هنأ ىنج نبا ىكحو «ثلاثلا مضو

 لوألا مضب َلَعْفو «لبتض :ةيهادلا ءامسأ نم وهو - لبتضللو ءربئز بوثلا ربتزل
 وحن ثلاثلا رسكو لوألا حقفب للعفو ءزلدو ثعبخ وحن - ىناثلا حتفو
 | .©9)ةيرحط

 ' مهدنع وهف اهنم هلقن حص امو ءنازوالا هذه روهمجلا تبشي ملو
 اضيأ لمعتسا امبرو :لاقف ةيفاكلا ىف ةثالثلا هذه نم لوألا ركذ دقو ءذاش

 .ثلاثلاو لوألا رسك  لّبُتضلاو ربئزلا ىف روهشملاو ,لّلعف
 ىف ملعنال :بلعث لاق ءامهيف ءابلا مضب ءاج امبرو :حاحصلا ىف لاق

 نم امهف - ءابلا مضب  نيعومسم نافرحلا ناذه ناك نإف «للعف مالكلا

 ش .رداونلا

 اهنأب ةزمهلل دهش لاشثملا اذه ىلع ءاج اذإ اذه :ناسيك نبا لاقو:

 ءانب ىلع جرخت نأ زاج ةملكلا ىف ةدايزلا فورح تعقو اذإو .ةدئاز

 .لوصألا

 وأ هيسناث ناكسإ نم دب ال ىعابرلا نأ ءارقتسالاب ملع دق :سماخلا
 .مهلوقب لّلَعَف تبني مل مث نمف ءةملك ىف تاكرح عبرأ ىلاوتي الو هئلاث

 «نانرع هيف مهلوقل للنعف ىلع اعرف لعج لب ءهب غبصي تبن وهو - نّئرع
 | اعرف لعج لب "”طبلع مهلوقب لِلَعُم ألو ءهلاح ىلع كرتو هنون تفذحف

 مهلوقب للعَف الو «للاعف هيف زوجي للَعُف ىلع ءاج ام نال «للاعف ىلع

 ءارفلا هلعجو .لدانج هلصأو «للاعف ىلع اعرف نويرصبلا هلعج لب «لدتج

 .ليدنج هلصأو «ليلعف ىلع وبأو
 دروأ دقو «ىلوأ درفملا ىلع هعيرفتف درفم ًآلدّنِج نأل «فنضملا هراتخاو

 سيلو «:ةفوذحم تسيلو ءلوصألا ةينبألا نم اهنأ ىلع نازوألا هذه مهضعب

 .قلخلا ميظعلا ديدشلا :ليقو ءمخضلل مسا :ثعبخلا )١(

 .ميغلا نم ةعطقلا :ةبرحطلاو .ديدشلا بلصلل مسا :زلدلاو .
 .ةميظع ىأ ةطبلع ةقانو «لاجرلا نم مخضلا (7)
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 - رم هس م م

 اللطعَق ىوح للعف عمق العذإو ةماعلا

 لمعة مم مقق للعفو لّلعف اذك

 رواج :ىأ ( (الع نإ) هلوقب دارملا وهو ءدرجملا ىسامخلا مسالا نأ :ىنعي

 :ةينبأ ةعبرأ هل «ةعبرألا

 # ص ةهاعا ف م

 «لجرفس وحن امسا نوكيو - عبارلاو ىناثلاو لوألا حتفب - لّلعَت :لوألا
 ا

 . ليوطلل - لدرمش وحن ةفصو

 ةفص الإ ئجي مل :اولاق - عب ءارلا رسكو ثلاثلاو لوألا حتفب - لللعَف : ىناثلا

 «ةنسملا زوجعلا ىه :ىفاريسلا لاقو «ىعافألا نم ةميظعلل شرمحج وحن

 .امسا نوكيف «ءركذلا ةفشحل :ليقو - ةميظعلا ةأرملل - سلبهقو

 وحن امسا نوكيو «عبارلا رسكو ىناثلا حتفو لوألا مضب ٍلْلَعُف :ثلاثلا

 - لمعَدُق وحن ةفصو «ةفرطتسملا ثيداحأللو «لطابلل - لبعزتخو - دسألل نثعبخ

 | . مخضلا ريعبلل

 وهو بعطرق وحن امسا نوكيو - ثلاثلا حتفو لوألا رسكب - نلعَف : عبارلا

 .لبإلا نم مخضلا وهو  لحدرج وحن ةفصو - ريقحلا ءىشلا

 :هيبنث

 :هجوأل ةدئاز هنو نأ صيححصلاو 2« هيوبيس

 مزل ةيلصأ تناك ولف ؛ءاهلا رسك  علدنهلا ىف ىكح «ا)اعاَرك نأ :ىناثلا
 .بولطم وهو «ءهيلع ىعابرلا ليضفت توفي ناكف «ةلثمأ ةتس ىلع ىسامخلا نوك

 ىوحنلا نسحلا وبأ فاكلا مضب - لمنلا عاركب فورعملا ىئانهلا نسح نسمح نب ىلع وه )١(

 .ةغللا ىف دضنملا فنص ايفوك ايوحن ناكو نييرصبلا نع ذخأ رصم لهأ نم . ىوغللا

 . كلذ ريغو ةغللا بيرغ ةلئثمأ .هرصتخمم درجملا
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 . الإ «تبغت مل اهتدايز نأل ٠2'لبهنك نون ةلاصأ هلوق ىلع مزلي هنأ :ثلاثلا

 «ةيناث ةنكاس علدنه نون نأ عم هل ريظن ال نزو ىف عقوم اهتلاصأب مكحلا نأل

 ةيناث نون ةدايز ىف لبهنك ريظن دجوي داكي الو امهوحنو لظنحو ربئع نون تهبشأف'

 . ىلوأ ةدايزلاب علدنه نون ىلع مكحلاف ءةكرحتم

 اهضعب لامتحاو ءاهرودنل نورثكألا اهتبثي مل رخآ اًنازوأ ىسامخلل هريغ دازو

 ش . لوطن الف ةدايزلا
 م. هللا 2 هه هذ

 ىمتنا صقنلا وأ ديزلل رياَغ امو .. :هلوقو

 بوسنم وهف ةروكذملا ةلثمألا ريغ ىلع ةنكمتملا ءامسألا نم ءاج ام نأ :ىنعي

 :نابرض وهو هنم صقنلا ىلإ وأ .ديزملا ةينبأ عيمجو «ليبعزخخ وحن هيف ةدايزلا ىلإ

 لدنج وحن دئاز هنم صقن : برضو «مدو دي وحن لصأ هنم صقن :برض

 ش .كلذ نايب قبس دقو «طبالعو لداتج :امهلصأو .طبلعو

 : كيمكتا

 ةبرحط لثم نآل (رودنلا وأ صقنلا وأ ديزلل رياغ امو) لوقي نأ ىغبني ناك

 ىف لاق ءردان هنكلو «ءصقنلا الو ةدايزلا ىلإ متتي ملو «ةروكذملا نازوألل رياغم

 هبش وأ ءهنم ةفوذحم وأ «هيف ةديزم وأ ءذاشف لثملا هذه نع جرخ امو :ليهستلا

 .ىمجعأ وأ «بكرم وأ «فرحلا

 ىذتئحا ان لثم دئازلا مزلي ال ىذلاو لّصآق مري نإ فرح لاو

 ام ىلإ انه راشأ ءهيف ديزمو درجم :نابرض لاعفألاو ءامسألا ةينبأ نأ ركذ ال

 الو «ةملكلا فيراصت مزلي نأ لصألا ةمالع نأ ركذف «دئازلا نع لصألا هب زيمتي

 نم فذحي لب «ةملكلا فيراصت مزلي الأ ءدئازلا ةمالع نأو .اهنم ءىش فذحي

 . فيراصتلا ضعب

 . الو .فيراصتلا ضعب نم فذحت اهنأل ؛ىذتحا ءاتب دئازلا لثمو

 ىف ءاتلا نأ ءاذح نم ءاتلا طوقسب ملعيف ٌهَوُدَح اَنَح :لوقت «مزلت

 .ةاضعلا نم وهو ماظع رجش - اهمضو ءابلا حتفب  لبهنكلا )١(



 :ىأ ىذتحا اضيأ لاقيو «هب ىدتقا :ىأ هب ىذتحا :لاقيو «ةدئاز ىذتحا

 :(3)لاق «لعتنا

 عقولا ىفاحلا ىَذَتَحَي ءاذحلا لُك
 .لعنلا :ءاذحلاو

 جورخل عماج ريغ «ةملكلا فيراصت مزليام هنأب ىلصالا فيرعت :تلق نإف
 «مزلي ام لوخدل عنام ريغو دعي واوك لصاوهو «فيراصتلا ضعب نم طقسي ام
 ءدارطالا ةمالعلا طرش نأل ءاضيأ ةمالع حصيالو ءاذح حصي الف «دئاز وهو

 . حصيال مزليال امب دئازلا فيرعت نأ اضيأ فرعي كلذو

 اذإ دئازلاو «دئازلا فالخب دوجولا ردقم وهف ةلعل طقس اذإ لصألا :تلق
 اقيقحت عضولا لصأ ىف طقاس وه ام دئازلا :لاقي كلذلو ؛طوقسلا ردقم وهف مزل
 :لئاسم ثالث ىلإ انه ةجاحلا تعد دقو ءاريدقت وأ

 . ةدايزلا فورح ركذ ىف : ىلوألا

 :ناعون دئازلا نأ ملعا

 ةدايزلا فرحأب صتخي الف «هريغ وأ قاحلإل لصأ ريركت نوكي نأ :امهدحأ
 ماللا ةنيابم عم نيعو ءاف وأ َبَبْلَج وحن مال وأ «مّطق وحن نيسع ريركت امإ وهو
 .©9حمَحَمَص وحن ءافلا ةنيابم عم مالو نيع وأ «ليلق وهو (؟7سيِرَمرَم وحن

 -زجرلا نم وهو - بيطق نب ساسج همساو مادقملا وه :هلئاق )١(
 ظلغ نم همدق محل ىكتشا عقو «عقولا» لعنلا ىنعمبو «ءاذتحالا ىنعمب «ءاذحلا» :ةغللا
 . ةراجحلاو ضرالا

 لعج نإ هب لوعفمو «ءاذتحالا نم اردصم ءاذحلا لعج نإ قلطم لوعفم «لك» :بارعإلا
 لعاف «ىفاحلا» عراضم لعف «ىذتحي» هيلإ فاضم «ءاذحلا» برقألا وهو « لعتلا ىنعمب
 . ةفص ؟عقولا»

 . لعتني ىنعمب «ىذتح» هلوق :دهاشلا

 .7/897 ىنومشالا هركذ :هعضاوم

 .رومألل اجلاعم القاع ايهاد ناك اذإ سيرمرم لجر لاقي :سيرمرملا )0
 .ةحمحمص ىثنألاو «ىوقلا ديدشلا - لجرفسك  :حمحمصلا فرفإ
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 ةرشعلا فرحألا دحأ الإ نوكي ال اذهف «لصأ ريركت نوكي الأ :رخآلاو

 ليوطتلا ىف ةدئاف ال رخأ بيكارت ىف تعمج دقو ««ليهستو نامأ» ىف ةعومجملا

 سيلو ءاهنم الإ ريركت ريغل دازي ال هنأ ةدايزلا فورح اهتيمست ىنعمو ءاهركذب

 نم دربملا طقسأو ء.حضاو كلذو ءالصأ نوكت دق اهنأل ءادبأ ةدئاز نوكت اهنأ دارملا

 . هيلع درلا ىتآأيسو «ءءاهلا ةدايزلا فورح

 :ةتس ىهو ةدايزلا دئاوف ركذ ىف : ةيناثلا

 . 0لكمّش وحن قاحلإلا :اهلوأ

 . ةعراضملا فورحك ىنعم نايب : اهيناثو

 . باتك وحن دملا :اهثلاثو

 .قيدانز ىف ءايلا نم ضوع اهنأل ةقدانز ءاتك ضيوعتلا :اهسماخو

 . ىرّتعَبَف فلأ وحن ريثكتلا :اهسداسو

 :ةعست ىهو « ةدايزلا ةلدأ ركذ ىف : ةثلاثلا

 ىنعأ هلصأ ىف براض نم فلأ طوقسك «لصأ نم فرحلا طوقس :اهلوأ

 نايرض قاقتشالاو . «قاقتشالا فيرصتلا لهأ هيمسي ىذلا وه ليلدلا اذهو ءردصملا

 دقعك «دحاو ىنعم ىلع اهتبلق امفيك ةملكلا بيكارت دقع وه :ربكألاف

 ىنعم ىلع (م ل ك ) بيكارت دقعو «ةعرسلاو ةفخلا ىنعم ىلع (ل و ق) بيكارت

 ضعب ىف هب سنأي ىلع وبأ ناكو .حتفلا وبأ الإ هب لقي ملو «ةوقلاو ةدشلا

 عضاوملا

 «ةرمح لاو رمحأك هائعم ىنلعو اهيلع ةدام نم بكرم ءاشنإ وه :رغصألاو

 .هركنأ نم لوق لبقي الو .«فيرصتلا ىف ربتعملا وه اذهو
ْ 

 .هرمث نم ىقبي ام هطاقل دعب لخنلا نم ذخأ ىنعمب اضيأو ءعرسأ : ىأ :للمش )١(

8 1١ 



 _ عرفلاب لالدتسا قاقتشالا نأ :قرفلاو «قاقتشالاب هيبش وهو .«فيرصتلاب ىمسي

 .(7١لصالاب لالدتسا فيرصتلاو

 ١ .ةرصاخلا : لطيألاو «لطإ ىف لطيأ ءاي طوقسك هريظن نم هطوقس :اهثلاثو

 ٠ نأ هتدايز ىلع ريظن وأ عرف وأ لصأ ىف فرحلا طوقسب لالدتسالا طرشو
 ىف وأ دعي ىف دعو واو طوقسك «ةلعل هطوقس ناك نإف «ةلع ريغل هطوقس نوكي
 .ةدايزلا ىلع اليلد نكي مل «ةدع

 عم هتدايز هيف مزلي عضوم ىف قاقتشالا مدع عم فرحملا نوك :اهعبازو

 . وحن نافرح اهدعبو ةمغدم ريغ ةنكاس ةثلاث تعقو اذإ نونلاك كلذو «قاقتشالا
 . هنون نأل «قاقتسثا هل فرعي ال هنأ عم اهتدايزب موكحم هيف نونلا نإف ("'رصنصع
 ىهو ةلّمحَملا نم لَقنَحَج وحن ةدئاز الإ قاقتشالا عم هيف نوكت ال عضوم ىف

 .ةفشلا ميظعلا :لّفْتَحَجلاو «ناسنإلل ةَفشلاك رفاحلا ىذل
 «قاقتشالا عم هتدايز هيف رثكي عضوم ىف قاقتشالا مدع عم هنوك :اهسماخو

 مل نإو ةدايزلاب اهيلع مكحي اهنإف «فرحأ ةثالث اهدعبو الوأ تعقو اذإ ةزمهلاك
 كلذو «هقاقتشا ملع اميف كلذك تعقو اذإ اهتدايز ترثك دق اهنإف «قاقتشالا ملعي
 ءرمحأ وحن هقاقتشا فرع ام ىلع المح هتزمه ةدايزب مكحي « «لكفإ وحن

 .ةدعرلا : لكفإلاو

 «ةدايزلا فورح نم فرح الإ هيف عقي ال عضومب هصاصتخا :اهسداسو
 . ؟”(ةدايزلل حلصيال ام اهعضوم عقيال ذإ ةدئار اهنإف) هوحنو ("”وأتنك نم نونلاك
 .وأدرس لثم دجوي الف

 حتفب - ثق وحن ةملكلا كلت ىف ةلاصالا ريدقتب ريظنلا مدع موزل :اهعباسو
 هنزو ناكل ءالصأ تلعج ول اهنأل .ةدئاز هءات نإف «بلعثلا دلو  ءافلا مضو ءاتلا

 .دوقفم وهو «للعف

 )١( (عرفلاب لالدتسا فيرصتلاو لصألاب لالدتسا) ىفو .

 ) )9.بءأ(8) . ةيحللا ميظعلاو ديدشلا لمجلا :وأتنكلا
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 فرحلا كلذ ىتلا ةملكلا ريظن ىف ةلاصألا ريدقتب ريظنلا مدع موزل :اهنماثو

 ةغللا هذه ىلع ةدئار اضيأ هءات نإف ءءافلاو ءاتلا مض نم ةغل ىلع لفتت وحن اهنم

 للعف هنزو ناك الصأ تلعج ول اهنإف ءريظنلا مدع اهتلاصأ ريدقت نم مزلي مل نإو

 املف «حتفلا ةغل :ىنعأ اهريظن ىف ريظنلا مدع مزلي نكلو ءدوجوم وهو نئثرب وحن
 داحتا لصألا ذإ ءاضيأ مضلا ةغل ىف اهتدايزب مكح حتفلا ةغل ىف ءاتلا ةدايز تتبث

 . ةداملا

 لعافلا مسا فلأو ةعراضملا فورحك ىنعم ىلع فرحلا ةلالد :اهعساتو

 .كلذ وحنو
 وحن نيبابلا عسوأ ىف لوخدلا :وهو ءارشاع لئالدلا ىف مهضعتب دازو

 ىلعو ءدوقفم وهو (!)لّلعَف نون ةلاصأ ريدقت ىلع هنرو نإف - ءابلا مضب - لبهتك

 عسوأ ىف الوخد اهتدايزب مكح نكلو ءاضيأ دوقفم وهو  لْلَنَعَف اهتدايز ريدقت
 . عسوأ ديزملا باب نأل «نيبابلا

 ةلاصألا ريدقت ىلع ريظنلا مدع اذإ هنأل «عباسلا ىف جردنم اذهو :تلق

 .دجوي مل وأ ةدايزلا ريدقت ىلع ريظنلا دجو ءاوس ةدايزلاب مكح

 ىفتكا هظفلب دئازو نو ىف لوصألا لباَق لعف نمضب

 لوأ لباقيف «ماللاو نيعلاو ءافلاب اونزي نأ ىلع فيرصتلا لهأ حلطصا

 ىفو لعف سلف نزو ىف لاقيف «ماللاب اهثلاثو «نيعلاب اهيناثو ءءافلاب لوصألا

 .نوكسلاو ةكرحلا ىف نوزوملاو نزولا نيب ىوسيو «لعف برض

 ةزمهلا نع ربعيف لعفأ رمحأ نزو ىف كلوقك هظفلب هنع ربعيف دئازلا امأو

 : امهظفلب امهنع ربعي ال ناعون دئاوزلا نم ىنثتسيو «ةدئاز اهنأل ءاهظفلب
 ءهلصأ ىه ىتلا ءاتلاب هنع ربعي هنإف ءلاعتفالا ءات نم لدبملا :امهدحأ

 ريغ نوزوملا ىف لادبؤولل ئضتتقملا نأل كلذو «لعتفا :ربطصا نزو ىف كلوقك

 سيل ٠ «لقشلا عفدل كلذ نأ نم ليقامو .هلصأ ىلإ عجرف نزولا ىف دوجوم

 . ءىشب .

 . هنايب ىتأيسو «لصألا هب لباقي هنإف « هريغل وأ قاحلإلا رركملا :رخآلاو

 )١( ميجلا مضب - لجرفسك -.
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 قدسُق فاّقو رفعج ءارك ىققَب لأ اذ ماللا فعاضو
 مالب سماخلاو «ةيناث مالب عبارلا لبوق ءايسامخ وأ ايعابر نوزوملا ناك اذإ

 نرو ىف كلوقكو ءلُلَعُف قتسف نزو ىفو «للعف رفعج نزو ىف كلوقك «ةثلا
 . للعف لمْعَدُ نزو ىفو ءلّلعَق لجرفس

 لصألل ام نزولا ىف هَل لَمْجاَف ٍلّصأ فعِض دئازلا كي نإ
 فعض ناك نإف .لصألا كلذ هب لباقي امب لبوق لصأ فعض دئازلا ناك اذإ

 لبوق ماللا فعض ناك نإو نيعلاب لبوق نيسعلا فعض ناك نإو «ءافلاب لبوق ءافلا
 ديقي اذهو ءلّلعَف ببلج نرو ىفو «لعوعفا 0٠2ندودغا نزو ىف لوقتف «ماللاب
 لوصأالا لوأ نع ربعي هنأ نزولا ىف ركذ ام لصاحو .ىفتكا هظفلب دئازو :هلوق

 الإ هظفلب دئازلا نعو «ماللاب اهسماخو اهعبارو اهثلاث نعو نيعلاب اهيناث نعو ءافلاب
 هب لباقي ام لثمب لباقي هنإف رركملا الإو هلصأب لباقي هنإف .لاعتفالا ءات نم لدبملا

 ْ ْ . لصألا

 الو «ريركت وهف «ليهستو نامأ» فورح نم نكي مل نإ دئازلا نأ ملعا مث
 «ريركت ريغ نوكي دقو ءاريركت نوكي دقف اهنم ناك نإو .ببلج نم ءابلاك لاكشإ
 «ريركت هب دصقي مل هنأ ىلع ليلد لد نكلو «رركملا ةروص هتروص نوكت لب
 ال لالعف هنزوف  ةعيبر ىنبل ءام وه  «ناتمس» وحن هظفلب نزولا ىف لباقيف
 .ردان ءانب الالعف نأل ءنالعف

 | :تاهيبنت

 .راصتخاب دئازلاو ىلصألاب مالعإلا ىلإ لصوتلا نرولا اذه ةدئاف :لوألا

 ةدايز كلذ نم ملع «لعفأ :تلقف رمحأ نرو نع تلئس اذإ كنأ ىرت الأ

 .اهادع ام ةلاصأو ءةزمهلا

 كلذلف «رييغتلا لبق لكشلا نم نوروملا هقحتسا ام نزولا ىف ربتعملا : ىناثلا
 لك هك 0004

 .ددرمو ددر امهلصأ نأل .لعفمو لعَف درمو در نزو ىف لاقي

 .رضخا اذإ تبنلا ندودغاو لاط اذإ رعشلا ندودغا لاقي :ندودغا )١(

 ندري



 ىلعو «دئاوزلاو لوصأللا ىلع هيبنتلا نزولا نم ضرغلا ناك امل :ثلاثلا ا

 هنأل .لّفعأ :ردآ نزو ىف كلوقك .«بلق نوزوملا ىف عقو اذإ ةنزلا تبلق اهبيترت
 نزو فذح نوزوملا ىف ناك ول كلذلو «ءافلا ىلع نيعلا تمدق مث رودأ لصأ
 نايب ديرأ اذإ «ةلع :ةلع ىفو ؛عاف ضاق ىف «فذحلا دعب هيلإ راص ام رابتعاب

 .©0فوذحملاو بولقملا ىف لصألا

 .لعأ مث اذك هلصأ :لاقيف

 نم مهنم :لاق نيلوق ءاسك وحن ىف لدبلا ليثمت ىف مهضعب ىكح عبارلا
 .لاعف وأ ءاعف ءاسك لاثمف «هلصأب هلباقي نم مهنمو ءهظفلب هلباقي

 بهذم وه ماللاب سماخلاو عبارلا نع ريبعتلا نم ركذ ام :سماخلا

 ىلإ ةجاح ال بارطضاو «فالخ كلذ ىف نييفوكللو «دمتعملا وهو «نييرصبلا

 .هب ليوطتلا

 وه لصألا هب لباقي امب لباقي اريركت ناك اذإ دئازلا نأ نم هركذ ام : سداسلا

 ءاقلطم هظفلب لباقي دئازلا نأ ىلإ مهضعب بهذو «نورثكألا لاق هبو ءحيحصلا

 بلعف :بيلج نزو ىف :لاقيف ءارركم ناك ولو

 مكمل ىف فلو وتو ١ مسن فورح نيصأع سو
 طوقسب ىنعملا مهفي مل نإف ءامهريغ ةملكلل لصأ الو نافرح رركت اذإ

 دب الو ةنقيتم نينثا ةلاصأ نأل «للعف هنزوف مسمس وحن.ةلاصألا امهتمع ثلاثلا

 ءامهتلاصأب مكحف ءرخآلا نم ىلوأ نيقابلا دحأ سيلو «هلوصأل لمكم ثلاث نم
 «همهوي ام مهضعب مالك ىفو «هيف فالخ ال مسقلا اذه نأ فنصملا مالك رهاظو

 وهو «ءهؤاف ترركت لفعف هنزو نأ نييفوكلا ضعب نعو «ليلخلا نع ىكح دقو

 - تممل ىنعمب  تململ نم رمأ وهو - مَّلَمَل وحن ةثلاث طوقسب ىنعملا مهف نإو

 .(نوزوملا) أ ىفو .ج ب )١(
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 اهتلاصأب موكحم اهلك هفورح نأ :جاجزلا الإ نييرصبلا بهذم :لوألا
 طوقس دنع ىنعملا مهفي ام نيب مهدنع قرف الو «للعف ململ نزوف لوألا عونلاك
 0 .مهفيال امو هئلاث

 ململ نم ةيناثلا ماللا نوكتف دئاز طوقسلل حلاصلا نأ جاجزلا بهذم :ىناثلا
 ش . ةدئاز

 «نيعلا فيعضت نم لدبأ طوقسلل حلاصلا نأ نييفوكلا بهذم :ثلاثلاو
 فرح امهادحإ نم لدبأف «لاثمأ ةثالث ىلاوت لِقثتساف ممل مهلوق ىلع ململ لصأف

 ناك ولو «ةللعف :هردصم ىفف اولاق مهنأب «نييفوكلا بهذم درو ءءافلا لئامي ش

 .نييفوكلا بهذم حراشلا راتخاو «ليعفتلا ىلع ءاحل لصالا ىف افعاضم

 وحن نيفعضلا ةدايزب هيف مكح ءاسمهريغ لصا ةملكللو نافرح رركت نإف

 . سيرمرمو حمحمص

 ةدايزي مكح هنأ :ليهسلا ىف ركذو .فالخخ كلذ وحن ىف دئازلا نييعت ىفو

 . تالئامتملا ىناث

 اهثلاث ةدايزبو «ةيناثلا ميملاو ىلوألا ءاحلا : ىنعي - حمحمص وحن ىف :اهثلاثو

 ىلع مهضعب لدتساو ؟١)(اهيلت ىتلا ءارلاو ميملا) :ىنعي سيرمرم وحن ىف اهعبارو
 ريغصتلا ىف امهفذحب سيرمرم ىف ةيناثلا ميملو حمحم ص .ىف ىلوألا ءاحلإ ةدايز

 «لاعف هنزو نأ حمحمص ىف نييفوكسلا نع لقنو سيريرمو «حميمص : :لاق ثيح

 اميم ىطسولا اولدبأ ؛ ءححمص هلصأو'

 نيم ريب تاز بحاص  نيلمأ نم رثكأ "فلق
 فلألا نأ ركذف «ةرشعلا فورحلا نم هتدايز درطت ام نايب ىف مظانلا حرش

 نأ كلذ ةلعو ")7حادرسو باتك فلاك دئاز وهف "2(نيلصأ) نم رثكأ .بحص اذإ
 .هاوس ام هيلع لمحف «هتدايز ىلع قاقتشالا لد كلذك فلألا هيف عقو ام رثكأ

 .(ةعبارلا ءارلاو ةثلاثلا ميملا) ج «ءب ىفو )١(!-

 .(نيفرح) أ ىفو ايس ان قفز

 . ةليوطلا ةقانلا  هلوأ رسكب - حادرس م
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 نكي مل طقف نيلصأ بحص اذإ هنأ (نيلصأ نم رثكأ) هلوق نم مهف دقو

 وحن ءاي امإ «ءلصأ نم لدب وهف «نكمتم مسا ىف وأ لعف ىف ناك نإ لب ءادئاز

 .اصع وحن واو وأ ءاحر

 .ههبش وأ فرح ىف الإ الصأ فلألا نوكت الو

 :لاوحأ ةثالث فلألل :لوقنف انايب عضوملا اذه ديزنو

 امك اهتدايز مدعب مكحلا نيعتيف ءطقف نيلصأل ةبحاصم نوكت نأ :اهلوأ

 .ركذ

 امل ءاهتدايزب مكحلا نيعتيف «نيلصأ نم رثكأل ةبحاصم نوكت نأ :اهيناثو

 نم لدب هيف اهنإف «ىعابرلا فعاضم نم ؟)ىضوضو ىعاع وحن ىف الإ ؛مدقت
 .ةدئاز ال لصأ

 نإف «ةدايزلاو ةلاصألا لمتحي ثلاثلاو نيلصأل ةبحاصم نوكت نأ :اهثلاثو

 .ةدئاز ريغ فلألاف هتدايز تردق نإو «ةدئاز فلألاف هتلاصأ تردق

 ؟لامتحالا دنع هب موكحملا امف :تلق نإف

 ةثلاث انون وأ ةردصم اميم وأ ةردصم ةزمه لمتحملا كلذ ناك نإ :تلق

 وحن لصأ نع ةبلقنم اهنأب فلألا ىلعو «ةدايزلاب هيلع مكح ىسامخلا ىف ةنكاس

 هذه ةلاصأ ىلع ليلد لدي مل ام مهمالك ىف دجو نإ ©")7ىقنقعو ىسومو ىعفأ

 , ”7طورام ميدأ :لاق نميف ىطرأ وحن فلألا ةدايزو «فرحألا

 .اوركذ امك .فلألا ةدايزو هتلاصأب انمكح ةئالثلا هذه ريغ لمتحملا ناك نإو

 ةدايز ىلع ميم وأ ةزمه وأ ءاي نم ردص ام ةدايز حجرتتو :ليهستلا ىف لاقو

 . كلذ ىف ميلاو ةزمهلاو ءايلا نيب ىوسف - نيل فرح نم هدعب ام

 :سوماقلا ىف لاق - نيضاشب :ىضوضو .«ناضلا رجر :ىأ نيتلمهم نيئيعب  ىعاع )١(

 ضوضم لجرو «برحلا ىف سائلا تاوصأ ءءاضوضلاو ءءاضاضلا :ةرمهلا باب ىف

 .توصم

 .مهمالك ىف دجو نإ لاق هنأل ءسوماقلا ىف هدجأ مل :ىقنقع (؟)

 .لمرلا ىف تبني رجش :ىطرالاو - ىطرألاب غوبدم :ىأ ()
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 ةيناث مسالا ىف دازتو ءاهب ءادتبالا عانتمال ءالوأ دازت ال.فلألا نأ ملعا مث

 «قالطنا وحن ةسماخو «ىلبح وحن ةعبارو .باتك وحن ةثلاثو «ءبراض وحن
 01 .ىواعبرأ وحن ةعباسو «ىرثعبق وحن ةسداسو

 «ىقلس وحن ةعبارو «لفاغت وحن ةئلاثو «لتاق وحن ةيناث لعفلا ىف دازتو

 .©7ىدنرغا وحن ةسداسو «ىوأجا وحن ةسماخو

 اعوُعَوو ْويْوي ىف امه امك اََقَي مَل نإ واولاو ذك اَيلاو

 نم رثكأ بحص اذإ امهنم الك نأ ىف فلآلا لثم واولاو ءايلا نأ : : ىنعي

 لاق - بلخسم ىذ رئاطل يوي وحن رركملا ىئانثلا الإ هتدايزب مكح :«نيلصأ
 ْ .توص اذإ :عوعوو ئبآبلا عمجلاو «قشابلا هبش :ىرهوجلا

 .مسمس فورح ةلاصأب مكح امك اهلك هقورح ةلاصاب هيف مكحي عونلا اذهف
 ةثالث امهل واولاو ءايلا لوقنف ءاضيأ انه ىتأي فلألا ىف قباسلا ميسقتلاو

 :لاوحأ

 اعوطقم ادعاصف ةثالث ابحص نإو ءنالصأ امهف طقف نيلصأ ابحص نإف 3
 اثلاثو نيلصأ ابحص نإو ؛مدقت امك رركملا ىئانثلا ىف الإ .نادئاز امهف اهتلاصأب

 «واولاو ءايلا ةلاصأو امهتدايزب مكح نيتردصم اميم وأ ةزمه ناك نإف ءالمتحم

 امهريغ ناك نإو "0(ةزمهلاو ميملا) ةلاصأ ىلع ليلد لدي نأ الإ "”دوزمو عديأ وحن

 .كلذ فالخ ىلع ليلد لدي مل ام واولاو ءايلا ةدايزو هتلاصأب :مكح

 . وحن ةثلاثو ءمَعيَص وحن ةيناثو ؛ عملي وحن ىلوأ مسالا ىف دازت ءايلا نإ مث

 )١( ءاقلسك هتعط انالف قلس :سوماقلا ىف :ىقلس 1

 ةوؤج : لاقي هنأ :سوماقلا ىفو .داوس ىلإ برضت : ةهرمح ةوؤجلا :حاحصلا ىف :ىواجأ

 ىج لعفلاو ىوجك ىأجو ةبثك ةؤجو ةرمحك ٠ ىوجأ تعنلاو ىوأجاو ىأجو ٍسرفلا

 .ءاوأجو

 .الع : ىأ : ىدنرغا

 - دوزملا : ٠ دورمو نارفعزلا اهنم ناعم هل لادلا حتفو ءايلا نوكسو ةزمهلا حتفب - :عديأ )000

 ”رفاسملا ماعط وهو دازلا ا ءاعو :ربتمك

 . (واولاو ءايلا) ج ءب ىفو 1 0
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 وحن ةسداسو :ليق ءةيفحلس وحن ةسماخو (ةيرذح وحن ةعبارو «بيضق

 , 00مم ةيناوزتحن وحن ةعباسو « سيطانغم

 تبثأ نم دنع ةئلاثو ءرطيب وحن ةيناثو «برضي وحن ىلوأ لعفلا ىف دازتو
 يف هي فسر هي فر 7 207

 «تيسلقت وحن ةسماخو «تيَسْلَق وحن ةعبارو «آيهَر وحن لاعفألا ةينبأ ىف لّيعَف

 . 7”تيقنلسا وحن ةسداسو
 ملم ا ع 25201 0 ءماو 8

 .ةوقرع وحن ةعبارو ءزوجع وحن ةئلاثو «ءرثوك وحن ةيناث دازت واولاو

 «لقوَح وحن ةيناث لعفلا ىف دازتو «ىِواَعَبرَأ وحن ةسداسو ةوُسْنَلَف وحن ةسماخو

 . 20ندوَدْغا وحن ةعبارو .روهج وحن ةثلاثو

 نإ اهنأل :ليقو ءاهلقثل :ليق ءالوأ دازت ال واولا نأ روهمجلا بهذمو

 «لقأ ةروسكملا زمه ناك نإو ءكلذكف ةروسكم وأ ءاهزمه درطا ةمومضم تديز
 مضي لعفلاو ءريغصتلا ىف هلوأ مضي مسالا نأل ؛زمهلا اهيلإ قرطتيف ةحوتفم وأ

 .هوضفر ةزمه اهبلق ىلإ ىدؤت الوأ اهتدايز تناك املف ؛لوعفملل هئانب دنع هلوأ

 -رشلا وهو - «لتنَرَو» واو نأ موق معزو «سبللا ىف عقوي دق ةزمه اهبلق نأل

 - لعنَقو ءانب ىلإ ىدؤي هنألو «كلذل ريظن ال ذإ «فيعض وهو ءرودنلا ىلع ةدئار

 .ةيلصأ واولا نأ حيحصلاو ءدوقفم وهو

 بارسلا وه :عملي )١(

 :ةيفحلس ضرألا نم ةظيلغلا ةعطقلا  ءارلا رسكو لاذلا نوكسو ءاحلا رسكب : ةيرذح

 ءاخلا مضب :ةيناوزنخ .فورعم ناويح  ءافلا رسكو ءاحلا نوكسو ماللا حتفو نيسلا مضب

 .ربكتلا - ىازلا مضو نونلا نوكسو

 :لاقي :تيسلق .ىأرلا داسفو ىناوتلاو فعضلا اهنم ناعمب ةأيهرلا :سوماقلا ىف :ًايهر (؟)

 .اهسبلف ةوسنلقلا هتسبلا :ىأ سلقتف هتيسلق

 .ىرهظ ىلع تمن :ىأ :تيقئلسا

 همف ىلع نيتللا ولدلا ىتبشخ ىدحإ  فاقلا مضو ءارلا نوكسو نيعلا حتفب - :ةوقرع (")

 . بيلصلاك
 . عبرتملا ةدعق :سوماقلا ىف  ةزمهلا مضب :ىواعبرأ

 .هتوص عفر :ىأ :روهج
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 :هريغ لاقو «فنصملا بهذ هيلإو «ةدئاز . ىسرافلا لاقف همال ىف فلتخاو

 امهنم لوألا ىلع ةريخألا ماللا نأل .للتعف نيلوقلا نيذه ىلع هنزوو «ةيلصأ

 .ةيلصأ ىناثلا ىلعو «ةدئاز

 :ناهيبنت

 الوأ دازتال واولا نأ وهو «قرف امهنيب ءايلاو واولا نأ حضتا دق :لوألا

 ا 0 . ءايلا فالخب

 قبس امك ةدئاز ىهف ءلوصأ ةثالث اهدعبو 27(ءايلا> تردصت اذإ :ىناثلا

 وهو  روعتسي ىف ءايلاك لصأ ىهف لوصأ ةعبرأ اهدعبو تردصت اذإو «عملي وحن

 قاقتشالا نأل «حيحصلا وه اذه .ءطوفرضعك لوللعف هنزوو  هناديعب كوستي رجش

 .ةمولعم هيف هتدايز نإف ءجرحدي وحن عراضملا ىف الإ هلثم ىف ةدايزلا ىلع لدي مل
 ملهم ع هع - مه هدم ماس

 اًقَقحَت اهليصأت ةثالث اًقبَس ميمو ّرمه اذكهو

 قرحأ ةثالث ةهدعيو زدصت اذإ امهنم الك نأ ىف ناتيوؤاتستم ميملاو ةزمهلا

 رثكأ ىف قاقتشالا ةلالدل «مركمو لكفإو دمحأ وحن دئاز وهف اهتلاصأب عوطقم

 .هاوس ام هيلع لمحف «ةدايزلا ىلع روصلا

 بهذ دقو ةأمكلا نم برض وهو - روُفْغَم ميم اذكهو «لوصأ ةثالث اهدعب نأ عم

 .نوناقلا اذه درطي ملف لصأ 20:ىّرعرم» ميم نأ ىلإ ريثك

 ةهوحن وأ قاقتشا نم ةلاصألا ىلع ليلد هضراعي مل ام درطم وه :تلق

 .ليلدلا ىضنقمب مكحيف

 .ج أ )١(

 .ساحنلاو ةراجحلا نم ردقلاو طشملا  ميجلا حتفو ءارلا نوكسو ميملا رسكب  :لجرملا (1)

 دقو تددم اهتففخ نإف  ىازلا ديدشتو نيعلا رسكو ءارلا نوكسو ميملا رسكب : ىزعرملاو

 .زنعلا رعش تحت ىذلا بغزلا : ميملا حتفت



 كئاحلا َلَجَرَم» مهلوقك .«فيرصتلا ىف هميم توبث لجرم ىف ضراع امك
 بوث لجرملا :فورخ نبا لاق «لجارملا :هل لاقي ىشوب ىشَوُم هجسن اذإ «بوثلا
 .ساحنلا رودق :ىهو لجارملاك تارادب لمعي

 «لصألا كلذ ىلع ادامتعا لجرم ميم ةدايز ىلإ ىرعملا ءالعلا وبأ بهذ دقو

 ؛ليدنملا نم لمت ؛ةنكسملا نم نكت ميم توبثكك فيرصتلا ىف اهتوبث لعجو

 . برعلا رثكأ مالك وه : نامثع وبأ لاق «عردتو لّينتو نكست اذه

 اهنأ :رخآلاو «.ةدئار ميملا نأ :امهدحأ :نالوق هيف هيوبيس نعف :روفغم امأو

 .ةأمكلا نم برض وهو ءروفغملا نوعمجي :ىأ «َنوُرَمْعَمَتي اوبعذ» مهلوقل ٠ «لصأ

 مظانلا مهنم موق بهذو ؛ةدئاز هميم نأ ىلإ هيوبيس بهذف : ىزعرم امأو

 .زعرم نود ءهزعَرمم ءاسك» مهلوقل ٠ .لصأ اهنأ ىلإ
 ىف فلاخي وأ ئزعرم ىف ةلاصالا ىلع قفاوي نأ هيوبيس فنصملا مزلأو

 ْ ٠ . عيمجلا

 :تاهيبنت

 الو نيتطسوتم امهتدايزب مكحيال امهنأ (اقبس) هلوق نم مهف :لوألا

 نم رثكأ اهلبقو فلألا دعب ةرخآتملا ةزمهلا كلذ نم ىنثتسيو «ليلدب الإ نيترخأتم

 .ىتأيسو ءاهتدايز درطت اهنإف «نيلصأ

 .2)طنبحاو لامش ةردصم ريغ ىهو «ةزمهلا ةدايزب هيف مكح ام لاثمو

 .'مقرزو صمالد ةردصم ريغ ىهو «ميملا ةدايزب هيف مكح ام لاثمو

 رشع اهيفو ءاهتاغل ضعب ىف اهطوقس اهتزمه ةدايز ىلع ليلدلاف :لأمش امأ

 | :تاغل

 (لاَذَق نزو ىلع ءلاّمّشو - ميملا ىلع ةزمهلا ميدقتب  لمآشو ءلامَش

 - ميملا ناكسإب  لمَسشو - ميملاو نيشلا حتفب - لَمّشو - نيشلا حتفب - لوُمَشو

 . هنطب خفتنا :أطنبحا )١(

 . ةقرزلا ةديدشلا : . فاقلا مضو ءارلا نوكسو ىازلا مضب - :مقرزلا (؟)
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 رسكو نيشلا حتفب - ليمّشو «باتك نزو ىلع لامشو « .لعيف نزو ىلع لمي : و

 لأمش ةرمه ةدايز ىلع هريغو روفصع نبا لدتساو «ماللا ديدشتب لأمشو ميملا

 هلصأ نوكي نأ لمتجي هنأب ضرتعاو ءالامش تبه اذإ «خيرلا تلمش» مهلوقب
 . .هب لالدتسالا حصي الف «لقتف تلامش

 نأ رهاظلاو لسجل ىف : اهطوقس اهميم ةدايز ىلع ليلدلاف :أطنبحا امأو

 نم لدب هيف ةزمهلاو: ءىدنرساك ىلنعفا هنأ مهضعب معزو ءًالنعفا أطنبحا نزو
 1 ا 1 .فلألا

 | .دوقفم ءانب ًالئعفا نأل :لاق

 .«صمالد عَرد» مهلوق ىف اهطوقس اهميم ةدايز ىلع ليلدلاف :صمالد امأو

 -.قاربلا ءىشلا وهو صالدو صلمدو صلخدو صلامدو صمالد :لاقي

 ىف اصالد تقفاو نإو . لصأ هتاوخأو صمالد ىف ميملا نأ ىلإ نامثع وبأ بهذو

 ش .؟ارطبسو طبس باب نم هدنع ىهف « ىنعملا

 وه مقرزلاو «ةقرزلا ' نم هنأل حضاو هميم ةدايز ىلع ليلدلاف : : مقرر امأو

 .قررألا

 «عنمو رمأ وحن طقف نيلصأ اقبس اذإ امهنأ (ةثالث) هلوق نم مهف :ىناثلاو :

 مكحي لب امهتدايزب مكحي الف 297شوجزرمو لبطصا وخن الوصأ ةعبرأ وأ

 نإف «ةعبرأ اقبس اذإ امأو «ةينبألا لقأل اليمكتف طقف هذ نيلصأ اقبس اذإ امأ .
 وحن هيلع لومحم وأ لعف ىف الإ كلذ وحن ىف ةدايزلا ىلع لدي مل قاقتشالا

 .لوللعف شوج زرم ثدزوو للعف لبطسا نروف ءجرحدمو جرحدا

| 
 ام اهنع جرخي الو اهنوطب كلذذل خفتتت ىتح رثكتف ةيشاملا لكأت نأ وهو - نيتحتفب : :طبحلا

)١( 
 . اهيف

 نم امهو ليوطلا :طبسلاو ءاضيأ .ليوطلا : وهو ءىضاملا مهشلا ريزهك  رطيسلا ()
 . فورحلا مظعم ىف .ةقفتملا تافدارملا

 ٠ .تبن :شوجررملا (
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 كلذلو «نييبرع اناك ول ةيلصأ امهتزمه نوكت نأ ليعامسإو ميهاربإ سايقو 0

 كلذ مدقتو «ليعيمسو ميهيرب :امهريغصت ىلع هلوق هيوبيس ىلع سابعلا وبأ در
 ْ .ريغصتلا باب ىف

 يصأت ققحتي مل ةثالث اقبس اذإ امهنأ (اققحت اهليصأت) هلوق نم مهف :ثلاثلا

 .ليلدب الإ امهتدايزب مكحلا ىلع مدقيال «لامتحا اهدحأ ىف ناك لب ءاهعيمج

 لمتحي اهدحأ فرحأ ةثالث اقبس اذإ ميملاو ةزمهلا نأل ءرظن هيف اذهو .
 «ليلدب الإ لمتحملا كلذ ةلاصاأبو ميملاو ةزمهلا ةدايزب مكح «ةدايزلاو ةلاصألا

 .217نجمو دوزمو ىسوم ميمو «صاّحإو نيبأو ىعفأ ةزمه ةدايزب مكح كلذلو

 ةلاصأ ىلع ليلد لد اذإف «ةدئار هميم نأ حصالاو :نالوق هيوبيس نع نجم ىفو

 نميف ىطرأ ةلاصأب مكح امك .هاضتقمب مكح لمتحملا كلذ ةدايزو «ميملاو ةزمهلا

 ةقولام وهف قل :لاق نميف  نونجلا وهو  قلوأ ةزمهو «طورأم ميدأ :لاق

 ءالَعْفَم ناكل ةدئاز هميم تناك ول ذإ «نيلثملا دحأ ةدايزو ")ددهم ميم ةلاصأبو

 ىف :ىفاريسلا راجأو ءركذ ال لصأ ("”ججام ميم كلذكو ؛هماغدإ بجي ناكف

 ٠ يف نأ نم حراشلا هركذ امو ءاذاش امهكف نوكيو ةدئار ميملا نوكت نأ ددهمو ججأم

 ' كلذ ىلع ىتبم .دلهم ميمو قلوأ ةزمه ةلاصآ ىلع اهيبت (اققحت اهليصأت) هلوق

 . موهفملا
 «لأمشك ةثلاثو «لمأشك ةيناثو «رمحأك ىلوأ مسالا ىف ةزمهلا دازت : عبارلا

 ةعباسو «ءارورحك ةسداسو ءءارمحك ةسماخو ءريصقلا وهو طئاطحك ةعبارو

 . ؟؟9ءايطيبربك ةنماثو «ءاروشاعك

 ةيعبارو «صمكدك ةثلا و « صلمدك ةيناثو ء«بحرمك ىلوأ دازت ميملاو

 نبا بهذو «قلخلا ةدش ىف وهو ربضلا نم هنأل - مِراَبَضك ةسماخو «مقرزك

 ديدشلا - مضلاب - مرابضلا : حاحصلا ىف لاق .« «ةيلصأ مرابض ىف اهنأ ىلإ روفصع

 .دسألا نم قلخلا

 .سرتلا - نونلا ديدشتو ميجلا حتفو ميملا رسكب - :نجم )١(

 . .2عضوم مسا :ججأم (5) .ةأرما مسا :ددهم (؟)

 : . قارعلاب عضوم :ءارورح (5)

 . تاينلا  رسكلاب  ءايطيبربلا :سوماقلا ىف : ءايطيبرب
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 كلت لبق ؛فلأ دعب ارخآ تعفو اذإ ةزمهلا ةدايز دارطاب مكحي كلذك : ىأ

 فلألا لبق ناك ولف « 00( ءاصُقرُفو ءابلعو ءارمج وحن «نيفرح نم رثكأ فلألا

 «لصأ لدب ةزمهلاف .ءادو ءام وحن دحاو فرح وأ «ءادرو ءاسك وحن طقف نافرح

 .ةدئار ال لصأ وأ

 مدقت امك ليلدب الإ اهتلاصأب مكح فلأ دعب تسيلو ارخآ ةزمهلا تعقو ولو

 1 .ًاطنبحا ىف

 : هينت

 ءاوس .كلذ ىف اهتدايزب مكحي ةزمهلا نأ (نيفرح نم رثكأ) هلوق ىضتقم

 لمتحاو ؛«نيفرحلا ةلاصأب عطق مأ اهلك فلألا لبق ىتلا فورحلا ةلاصأب عطق
 ددشم فرح ءافلا نيبو اهنيب فلأ دعب ةزمه هرخخآ ام نال ؛كلذك سيلو «ثلاثلا

 ةلاصال لمتحم هنإف ©'”ءابوُقو ءازيز وحن نيل امهدحأ نافرح وأ «ءاوحو ءآلس وحن
 ناك ةيلصأ ةزمهلا ثلعج نإف «سكعللو «نيللا وأ «نيلثملا دحأ ةدايزو ةزمهلا
 ءاوحو «ملْمُف ءالس ناك ةدئاز تلعج نإو «ةياوحلا نم الاعف ءاوحو ءالاعف ءالس
 كلذلو ءرخآلا ىغلأو هب مكح ليلدب نيلامتحالا دحا ديأت نإف ؛ةوحلا نم العف
 ءاوح وحن فرص اذإ لصأ اهنأبو .«فرصي مل اذإ ةدئاز هتزمه نأب وح ىلع مك

 . تاّيحلا ىناعي ىذلل

 نم رثكأ تابنلا ىف الاعف نأل ءالصأ هتزمه نوكت نأ ءالس ىف ىلوالاو
 .دوجأ ناكل (نيلصأ نم رثكأ) :مظانلا لاق ولف «ءالعف

 20 0000 ا
 ىفك ةلاصأ رفنضغ وحن ىفو زمهلاك رخآلا ىف نونلاو

 .رصقيو دمي دوعقلا نم برض ءافلاو فاقلا مضب - : ءاصفرقلا ()

 .لخنلا كوش - ماللا ديدشتو نيسلا مضب :ءالس (؟)

 . ةظيلغلا ضرألا :ءازيز
 عستيو رشقتي فورعم ءاد وهو هيلع جرخيو دسجلا ىف رهظي ىذلا  فاقلا مضب  :ءابوق

 .قيرلاب ىواديو جلاعي



 :عضاوم ةسمخ ىف اهتدايزب مكحي نونلا نأ ملعا

 ىف مدقت امك «نيلصأ نم رثكأ اهلبق ةدئار فلأ دعب ارخآ عقت نأ :لوألا

 وحن نافرح اهلبق ناك نإف «نارفعزو نامدن وحن ةزمهلاب اههبش كلذلف «ةزمهلا

 .ةيلصأ ىهف ناكمو نامز

 ىف همالك نأ مدقتو «زمهلاك رخآلا ىف نونلا لعج دق مظانلا :تلق نإف

 ءالامتحا هيف نإف «ءابوقو ءالس وحن هنم ىنثتسي لب «هقالطإ ىلع سيل ةزمهلا

 ؟نونلا ىف كلذ ىرجي لهف

 ىف نونلا ةدايزب نومكحي مهنأل ؛الف نييوحنلا رثكأ لوق ىلع امأ :تلق

 2. ناسح فرص عنم ةلالدب ءاهتلاصأ ىلع ليلد ل لدي نأ الإ "1)نابّقعو ناّسح لاثمأ

 (”رعاشلا لوق ىف هنون ةدايز ىلع
 و لم

 ظاكع ىلإ بدت ةلَعلْغُم ىنع ناسح غلبم نم الأ

 ةزمهلاك كلذ ىف نونلا نأ نم ةيفاكلاو ليهستلا ىف هيلإ بهذ ام ىلع امأ

 انه هقالطإ ديقي نأ ىغبنيف «ليدب الإ امهدحأ ىغلي الف «نيلامتحالا ىواست ىف

 ىف طرتشي ال نونلا نأ ىلإ روهمجلا بهذو «نيمدقتملا ضعبل بهذم اذهو «كلذب
 :ناطرش الإ كلذ ىف اهتدايزب مكحلا

 ه ةراجسحلا نم لصحي امم سيلو اتابن تبني ام وه :ليق .صلاخلا بهذلا :نايقعلا )١(

 . ىرهوجلا
 .رفاولا نم وهو - .ىراصنألا تباث نب ناسح وجهي ىعازخلا فلخ نب ةيمأ وه : هلئاق (7)

 دلب ىلإ دلب نم ةلوصحم تناك اذإ ةلغلغم ةلاسر :لاقي  ميملا مضي «ةلغلغم» :ةغللا

 قاوسأ نم قوس  نيسعلا مضب  «ظاكع» ابيبد بدي يرألا ىلع بد نم «بدت»

 . ةيلهاجلا

 بوصنم «ناسح» هربخ «غلبم» ادتبم عفر لحم ىف ةيماهفتسا «نم» هيبنتلل «الأ» : بارعإلا

 لعف «بدت» اضيأ غلبم لوعفن «ةلغلغم» غلبمب قلعتم رورجمو راج «ىنع» ةيلوعفملا ىلع

 ىف ةلمجلاو «لعفلاب قلعتم رورجمو راج ؛ «ظاكع ىلإ» هيف رتتسم ريمض لعافلاو عراضم

 .ةلغلغم هلوقل ةفص بصن لحم
 .هنوت ةدايز ىلع لادلا فرصلا نم هعنم ثيح ةناسح6 هلو :دهاشلا

 5/077 شيعي نباو 07/807 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 باب نم نوكي الأ :رخآلاو «نيفرح نم رثكأ فلألا لبق نوكي نأ :امهدحأ

 .ىناثلا طرشلا اذهب مظانلا لخأ دق :تلق نإف

 فورح ليصأتب مكحاو) هلوق وهو هيلإ دشريام اذه لبق ركذ دق :تلق

 مومضم مسا ىف نوكت الأ وهو ءرخآ اطرش نونلا ةدايزل مهضعب دازو (مسمس

 ىف الاعف نأآل «لصأ كلذ ىف اهنإف «نامر وحن تابثل امبسأ ىناثلا فعضم لوألا

 :لاق ثيح ةيفاكلا ىف بهذ اذه ىلإو «نالعف نم رثكأ تابنلا ءامسأ

 ءالسلاك لاعفلل تبنلا ىف ءالعفلاو نالعفلا نع لعف

 «لاعف ىلع تابنلا ءىجم نم رثكأ ارخآ نونلاو فلألا ةدايز نأب درو

 : - ليلخلا ىأ - هتلأسو : هيوبيس لاق «ءةدئاز نامر نون نأ :ليلخلاو هيوبيس بهذمو

 مل اذإ «رثكألا ىلع هلمحأو «ةفرعملا ىف هفرصأ ال :لاقف «هب ىمس اذإ نامرلا نع

 نم رثكأ الاعف نأل ؛ضامحو صارق لثم ةيلصأ هنون :نشفخألا لاقو
 ىف اهتوبثل لب «تابن مسا هنوكل ال «ةيلصأ اهنأ حيحصلاو «تابنلا ىنعي «نالعف

 .قاقتشالا

 .ةمرم :اولاقل ةدئاز نونلا تناك ولو «نامرلا ةريثكلا ةعقبلل - ةنمرم :اولاق

 .رفنضغ وحن نافرح اهدعبو ةمغدم ريغ ةنكاس عقت نأ : ىناثلا عضوملاو

 .دسألا وهو

 :هجوأ ةثالثل اهتدايز درطم هوحنو اذه ىف نونلاف

 هريغ لمحف ةدئاز هيف تدجو فيرصت وأ قاقتشا هل فرع ام لك نأ :اهدحأ

 ماظع :نجانجلا سوماقلا ىف لاق مسم سك نجنج هلصأو ىلوألا ميجلا رسكب  :ناجنج )١(
 .ناحتفيو امهرسكب ةنجنجو نجنج دحاولا ردصلا

 م
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 واوو عَديَمس ءايك هتدايز تنقيت ام عقوم ةعقاو كلذ ىف نونلا نأ :اهيناثو

 .9©2رسكودف

 :نيفكلا ظيلغلل مهلوقك ءابلاغ نيللا فرح بقاعت اهنأ :اهثلاثو

 تبنلا نم برضلو «شفارجو شَقْنَرَج مخضللو «ثيارشو ثينرش

 .ناصقيرعو ناصقنرع

 نأ نم ازارتحا «ةثلاث» انلوقف ءاهيلع هبنن دويق ىلع طباضلا اذه لمتشا دقو >>

 الإ «ىتأيس ام ريغ ىف ةنكاس وأ تناك ةكرحتم اهتدايزب مكحي ال هنإف ةيناث عقت

 مهلوقك لظنح نون ةدايزبو «ريظنلا مدع موزلل لبهنك نون ةدايزب مكح امك «ليلدب

 0 .«لبإلا تلظح»

 دقو «ليلدب الإ اهتدايزب مكحي ال اهنإف «ةكرحتملا نم ازارتحا «ةنكاس» انلوقو

 ىلع ؟”بونرخو بنعقو قينرغ :اهنم ةليلق ظافلأ ىف «ةكرحتم ةشثلاث تديز

 .اهضعب ىف لامتحا

 نونلا ةدايز هيف تضراعت ")”سنجع وحن نم ازارتحا «ةمغدم ريغ» :انلوقو

 .«؟9سيدعك للعف هنزو لعجو ءرثكألا هنأل فيعضتلا بلغف ءفيعضتلا ةدايز عم

 «لنعف هنزوو ناتدئاز نينونلا نأ هيلإ بهذأ ىذلاو :نايح وبأ خيشلا لاق

 . *كنورو

 .هجئاوح ىف فيفخلاو بئذلاو عاجشلاو فانكالا أطوملا ميركلا ديسلا :عديمسلا )١(

 ٠ .ديدشلا لجرلاو دسآلا  لادلاو ءافلا حتفب  :سكودفلاو

 «كلذ ريغ ىلع قلطيو ؛ءاملا رويط نم ريط - ءارلا نوكسو نيغلا مضب :قينرغلا (9)

 .لجر مسا :بنعقلاو

 .حاحص ه «فورعم تبن وهو - بورخلا ىف ةغل - ءاخلا مضب - :بونرخلاو

 .ديدشلا مخضلا لمجلا  نونلا ديدشتو ميخلاو نيعلا حتفب  :سنجعلا (*)

 .اهريغو لبإلا نم ديدشلا - ءابلا ديدشتو لادلاو نيعلا حتفب - :سيدعلا (5)

 ىأرلا فعضو لهجلا ىهو : ةطافضلا نم - نونلا ديدشتو ءافلاو داضلا حتفب - طئفض (5)

 .نطبلا ةماخضو

 ىف نيبكنملا كيرحتو بارغلا ىشم :كوزلا نم  نونلا ديدشتو واولاو ىازلا حتفب : كنوز

 .رتخبتلاو ىشملا
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 ىلع قاقتشا هل فرعي ال ام لمحيف «كوزلاو ةطافضلا نم هنأ ىرت الأ
 ا | ٠ .كلذ

 رثكأ وأ دحاو فرح اهدعب نوكي نأ نم ازارتحا «نافرح اهدعبو» :انلوقو

 (دئرع نون ةدايزب مكح امك ليلدب الإ «ةدايزلاب اهيلع مكحي الف نيفرح نم
 .ريظنلا مدعو موزلل

 هيف نكميال امم نوكي نأ وهو ءرخآ اطرش طورشلا هذه عم ىنج نبا دازو

 . فيعضتلا

 هدنع هنون نإف 2"”قزنزح وحن دحاو فرح اهدعب نوكي نأ نم ازارتحا
 .ليلدب الإ «ةدايزلاب الو ةلاصألاب اهيلع ىضقي الف .ةلمتحم

 ىلع مالكلا طسبلو .ةدئاز كلذ ىف اهنأ حيحصلا :لاقو روفصع نبا هدرو

 .:اذه ريغ عضوم كلذ

 .قالطنالاك هعورفو لاعفنالا :ثلاثلا عضوملا

 .برضن وحن عراضملا :سماخلا عضوملا
 :تاهيبنت
 اهيف نونلا ةدايز نأ عم انه ةثالثلا عضاوملا هذه مظانلا ركذي مل امنإ :لوألا

 .اهرمأ حوضول «ةدرطم

 :نيهجو ىلع دازت نونلا نأ ملعا :ىناثلا

 .مدقت امك اهانعم لتخا تفذح ول ثيحب ملكلا ةينب ىف دازت نأ :امهدحأ
 عفرلا ةمالعو عمجلاو ةينثتلا نونو نيونتلاك ةملكلا مامت دعب دازت نأ :رخآلاو

 .ديكوتلا نونو ةياقولا نونو ةسمخلا ةلثمألا ىف

 ىناثلا ركذي دقو «لوألا عونلا وه ةدايزلا فورح ىف ركذي نأ ىغبني ىذلاو

 ش .نيهجولا ىلع ٍدازت نونلا نأ ىلع اهيبنت

 .«ةزتؤح) با ةخسن ىفو لصالاب ذك (؟) 3 .بلص :ىأ درع ءىش :مهلوق نم هنأل - نونلا حتفو ءارلا نوكسو نيعلا .حتفب  بنرعلا )١(
 1 و



 ةثلاثو «لظنح وحن ةيناثو «برضن وحن ىلوأ دازت نونلا نأ .ملعا :ثلاثلا

 «نارفعز وحن ةسداسو «نامثع وحن ةسماخو «نشعر وحن ةعبارو «رفنضغ وحن

 .37"2نارثوبع وحن ةعباسو
 ةعواطملاو لاعفتسالا وُحَنو 2 هَعَراَضُملاو ثْيناَتلا ىف ءاَنلاو

 وحن لعفلا ىف اذكو «ةمئاق وحن ثينأتلا ىف اهتدايز درطت ءاعلا نأ ركذ

 جارختسالا وحن هعورفو لاعفتسالا ىفو «موقت وحن ةعراضملا ىفو «تماق

 وحن ىعابرلا وأ ءاملعت ملعت وحن ىثالثل ةعواطملا ىفو «جرختسم وهف جرختساو

 .اجرحدت جرحدت

 لاعتفالا ىفو «لفاغتلا وحن لعافتلا ىف ءاتلا ةدايز تدرطا دق :تلق نإف

 نود «دادرتلاو ديدرتلا وحن لاعفتلاو ليعفتلا ىفو ءامهعورفو رادتقالا وحن

 .اهيف ءات ال امهعورف نأل امهعورف
 .ةعبرألا هذه مظانلا ركذي ملو

 ٠ رداصملا نم هوحنو :ىأ (لاعفتسالا وحنو) هلوق ىف اهكاردإ نكمي دق :تلق

 .نرولا اذهب صتخي الو اهيف تديز ىتلا

 .ىف اهتدايزب ىضقي الو (”روهشملا ىلع هعورفو تنأ ىف اضيأ ءاتلا تديزو

 ْ .ليلدب الإ ركذ ام ريغ

 دقو درطم هنمف الوأ اهتدايز امأف ءارخآو اوشحو الوأ دازت ءاتلا نأ ملعاو

 .©7لفتتو ءبضنت ىف اهتدايزك عامسلا ىلع روصقم هنمو «مدقت

 .ةحئارلا بيط تابن :اهمضو ةشلثملا حتفو واولا نوكسو نيعلا حتفب  :نارثوبع )١(

 .ريسلا ىف هرازتهال نشعر لمجو .«شعتري ىذلل نشعر لجر لاقي :نشعرو

 درفملا بطاخملا ثينأت ىلع لاد فرح ءاتلا نأ ؤه «تنأ» نم ريمضلا نأ وه :روهشملا اذه )١(

 امك دامع فرح نأو ءاتلا وه زيمضلا نأ امهلوأ «نارخآ نالوق هلباقيو « عمجلا وأ ىتثملا وأ

 1 .ءاتلاو نأ عومجم وه ريمضلا نأ :امهيناثو هوحنو «كايإ» ىف ليق

 .قهاوشلا رجش نم سيلو راصق كوش هل رجش :بضنتلا )١(

 رسكب وأ نوكس امهنيب نيتمضب وأ  ءافلا مضو ةيناثلا نوكسو ىلوألا ءاتلا حتفب :لفتتلاو

 .هدلو :ليقو بلعتلا :امهرسكب وأ ثلاثلاو لوألا حتفب وأ هثلاث حتفو هلوأ

 ا 1 ش ظ 65ه ش .



 عامسلا ىلع روصقم هنمو «مدقت دقو درطم هنم كلذكف ارخآ اهتدايز امأو
 نون نأ هيوبيس بهذمو .توبكنعو توكلمو تومحرو توبغر ىف ءاتلاك
 . ةدئاز هنونو ىثالث هنأ ىلإ نييوحنلا ضعب بهذو «ىعابر وهو لصأ توبكنع

 دقو :امهعورفو لاعتفالاو لاعفتسالا ىف'الإ درطت الف اوشح اهتدايز امأو
 ىف اهتلاصأ ىلإ رثكألا بهذ اوشح اهتدايز ةلقلو «ةليلق ظافلأ ىف اوشح تديز
 .اتلك ىف واولا نم الدب اهنوك ىلإو ءروعتسي

 ةرهَشلا ةراشإلا ىف ماللاو رت ملو همك اًققو ءاهلاو
 (هّمل» وحن ةرورجم ةيماهفتسالا ام ىلع فقولا ىف الإ ءاهلا ةدايز درطت مل

 الإ ًةمزال ةكرح ىلع ىنبم لك ىلعو ءافقو وأ امزبجج ماللا فوذحملا لعفلا ىلعو
 .فقولا باب ىف هؤانثتسا مدقت اما

 الف «هباب ىف مدقت دقو .هضعب ىف ةزئاجو «كلذ ضعب ىف ةبجاو ىهو
 . هتداعإل ةجاح

 :تاهيبنت

 هيلع دروأو «ةدايزلا فورح نم اهدعي ملو ءاهلا ةدايز دربملا ركنأ :لوألا
 اهدعل هجو الف «رجلا ءابو نيونتلاك ىنعم فرح اهنآب بيجأو .ففقولا ىف اهتدايز
 ىتلا نيشلا دع مزل تدع ولو «ةكرحلا نايبل قحلت امنإ اهنأل «ةدايزلا فورح ىف

 نم اهنأ حيحصلاو .«شبكتمركأ» وحن برعلا دنع ريمسفلا نايبل فقولا ىف .قحلت
 لوقو تاهمأ مهلوق كلذ ىلع ليلدلاو «ةليلق اهتدايز تناك نإو «ةدايزلا فورح
 :2)رجارلا لاق «ةهمأ :مهضعب

. 
 -زجرلا نم وهو - ٍِلَكَي ىبنلا دادجأ دحأ ةرم نب بالك نب ىصق وه : هلئاق

)١( 

 ةكردم مأ ىهو  نونلا نوكسو لادلاو ءاخلا رسكب  «فدنخ» ىمأ :ىأ «ىتهمأ» : ةغللا
 ةعرس هيف ىشم وهو ةفدنخلا نم فدنخ قاقتشاو .ناولح تنب ىليل اهمساو سايلإ ةجوز
 1 .اطخ براقتو
 .لاجرلا نود ةصاخ ءاسنلل ةلورهلاك ةيشم ةفدنخلا نأ ليلخلا نعو

 ش '  رازن نب رضم نبا وه.«سايلإو»
 «ىبأ» ادتبم سايلإو ةفطاع.واولا «سايلإو» هربخ «فدنخل ادتبم «ىتهمأ» :بارعإلا'
 - .هربخ



 ىبأ ساّيلإو فدنخ ىيهمأ
 .ةمومألا ةنيب مأ :مهلوق ىف اهطوقسل «ةدئاز ةهمأو تاهمأ ىف ءاهلاف

 نبا كلذ راجأ دقو ةَهبَأ وحن ةّلعُف ةهمأ نوكيو ءاهتلاصأ زاوجب بيجأو
 تفذح مث ءامأ تذختا ىنعمب ءامأ تهمأت :نيعلا بحاص ةياكح هيوقيو «جارسلا

 اذه فعضو «رطبسو طبس باب نم مأو ةهمأ نوكت وأ عَف هنزوو «مأ ىقبف ءاهلا
 ءاهب جتحي ال تهمأت نيعلا بحاص ةياكح نأو ءرهاظلا فالخ ىلع هنأب باوجلا

 دربملا ىلع دريو «هنع ضرعي ىسرافلا ناكو «ىفخيال ابارطضا نيعلا باتك ىف نأل

 باوج الو :اولاق «ةقارإ قارأ ىف اهطوقسل ةدئاز هيف ءاهلاف «قازهأ» مهلوق اضيأ

 (١)ءاف اهنأ مهوت قاره ىف ةزمهلا لدبأ امل هنال «هلاق نمم طلغلا ىوعد الإ هنع

 .تنكسأف اهيلع ةزمهلا لخدأف

 لكرت اهنأل .نيسكررل ةميظعلا ىهو  ةلوكره ىف ةدئاز ىه :ليلخلا لاقو
 .اهتيشم ىف

 وهو  عرجهو  لوكالا وهو - عّلبه ىف ةدئاز اهنإ :نسحلا وبأ لاقو
 هلاق امو  لهسلا ناكملا وهو  عرجلا نم ىناثلاو «علبلا نم لوألا نأل .27ليوطلا

 .برقأ علبه ىف

 اهب لوطن ال رخأآ اظافلأ اوركذو , 9بلس ىف ةدئار اهنأ ىلإ مهضعب بهذو

 ْ .اهترهش مدعل

 لعف امك «ةدايزلا فورح ىف تكسلا ءاه ركذ نأ مدقت امم نيبت :ىناثلا|

 .ديجب سيل «فئنصملا

 مأ لصأ نال كلذو «لصألا ىلع وهو ءاهلا هيف رهظ ثيح «ىتهمأ» هلوق :دهاشلا -

 .تاهمأ ىلع عمجي كلذلو ,ةهمأ

 ةيفاشلا حرشو 35 7 شيعي نباو 7/777 ىنج نبال بستحملا ىف ركذ : هعضاوم

 . ١/77 عماوهلا عمهو 7١ ١ص
 .ةملكلا ءاف :ىأ )١(

 . علفه هدنع امهو قف

 .ليوطلا :بلهسلا (7)

 6م ١6517 ليسا



 ةرهتسشملا ةراشإلا ىف ماللاو

 هذه ةدايزو «كلتو كلذ وحن ةراشإلا ءامسأ ىف الإ ماللا ةدايز درطت مل

 .دعبلا ىلع ةلالدلل :ليقو «ةراشإلا ديكوتل : ليق «ماللا

 * ةستت

 اهتدايزك اهيلع ةينبسم ةملكلا ىف دازت نأ :امهدحأ :نيبرض ىلع ماللا ةدايز

 وهو - ليهو  نيذخفلا دعابتملا وهو - لَجْحَفو  ركذلا سأر ىهو - لشق ىف
 «دبعو قيهو جَحْفأو ةّشي :مهلوق ىف اهطوقسل - دبع ىنعمب " لدبعو - ماعنلا ركذ

 ىبأ نع لقنو «نيتدام نوكيو «ماللا ةلاصأ لقيهو ةلشيف ىف :ىنج نبا زاجأو
 لاقو «ىِمَشِبَع :اولاق امك هللادبع نم بكرم وهو . لصأ لدبع مال نأ :نسحلا

 .ةلدابع هعمجو هدحو لدبع ىف دازت ماللاو : طسوألا ىف

 .نالوق شفخألل نوكيف :ليق
 مال ىههو ءاهيلع . ةمسلكلا نيت مل ىنعمل دازت نأ : ماللا ةدايزل ئناثلا برضلاو

 .تكسلا ءاه ىف مدقت امك .انه ركذي نأ ىنعي ال اذهو «ةراشإلا

 : هيبئث

 دارطاب دازت ىهو ؛نيسلا ركذي ملو ةدايزلا فورح نم ةعست مظنلا ىف ركذ
 .هعورفو لاعفتسالا ىف ءاتلا عم

 . «ديجب سيلو  ةسكسكلا ىهو - سكتمركأ وحن ةثنؤملا فاك دعيو :لبق

 نيش دعي نأ ةسكسكلا نيس دع نم مزليو ؛ةملكلا ةينب ىف دزت مل اهنال

 ىنعمب - سومدق نيسك ظفحي لب كلذ ىوس اميف اهتدايز درطت الو «ةشكشكلا

 ..عيطي عاطأ هلصأ نإف . عراضملا لوأ مضو «ةزمهلا عطقب - عاطسأ نيسو - ميدق

 اهتدايز درطت ال نيسلا نأ فنصملل رذعلاو «نييرصبلا بهذم اذه «ةدئاز نينلاو

 هنأكف (لاعفتسالا وحنو) لاق ذإ «ءاتلا ةدايز ىف هب لثم دقو ءدحاو عضوم ىف الإ

 . كلذب ىفتكا

 تلظَحك ةجح نّيبث مل نإ تب ديق الب ةدايز عنماو

 | 0000004 و



 «هتدايز هب تديق امع ايلاخ ةرشعلا فورحلا هذه نم ءىش عقو ىتم :ىأ

 مهلوق ىف لظنح نون طوقسك «ليلدب الإ هتدايز ىوعد لبقي الو لصأ وهف

 تلخ دق اهنأ عم اهتدايزب مكح كلذلف «لظنحلا لكأ نم تذأت اذإ «لبإلا تلظح»

 مكح امب ةريثك ةلثمأ تمدقت دقو «ةثلاث 2!(ةدئاز) اهنوك :ىنعأ «ةدايزلا ديق نم

 .ملعأ هللاو .عجارتلف «ةدايزلا ديق نم هولخ عم ليلدل ةدايزلاب هيف

.1)١( 

2 ١184 



 لصف

 لصولا ةزمه ةدايز ىف
 وهو «ةزمهلا ةدايز ىلع مالكلا ةمتت نم هلأ «هلبق امل لصفلا اذه ةبسانم

 :نيدصقم ىلع لمتشم
 .عطقلا ةزمه نع زاتمتل لصولا ةزمه فيرعت :لوألا

 ْ .اهماكحأ .نايب : ىناثلاو

 ىلإ راشأ دقو .ءرصحلاب رخآلاو «مسرلاب امهدحأ :ناقيرط هلف :اهفيرعت امأ
 : هلوقب اهمسر

 007 وم .5 يب ليسا يب يه. سم
 اوتبثتسأك هب ىدتبا اذإ الإ تبي ال قباس زمه لصولل

 «ءادتبا تبثتو الصو طقست ةزمه لك ىه لصولا ةزمه نأ :هلصاحو

 :دئاوف ىلع همالك لمتشا دقو «ءادتباو الصو تبثت ةزمه لك ىه عطقلا ةزرمهو

 وه اذه (زمه لصولل) هلوقل «ةزمه الوأ تعضو لصولا ةزمه نأ :ىلوألا
 ىف افلأ اهتوبث 20(ىلإ) ىرت الأ ,؛فلألا اهلصأ نوكي نأ لمتحي :ليقو «حيحصلا
 . ةكرحلا ىلإ رطضي مل امل ماهفتسالا ىف ؟؟لجرلآ» وحن

 ىلإ ةلصو اهب ءىج اغنإ هنأل ءةقباس الإ نوكت ال لصولا ةزمه نأ :ةيناثلا

 .رذعتم هب ءادتبالا ذإ نكاسلاب ءادتبالا

 .رعش ةرورض ىف الإ روجي ال جردلا ىف لصولا ةزسمه تابثإ نأ :ةئلائلا
 :©9هلوقك

 .ب()

 .  ليوطلا نم وهو  ميطخلا نب سيق وه : هلئاق ()
 . نيمق ةاشولا ريثكتو ثنب :همامتو
 اذإ امن  مضلاب هثني ثيدحلا ثن نم  ءاثلا ديدشتو نونلا حتفو ةراجلا ءابلاب «ثنب» : ةغللا
 .ىرحو كلذب قيلخ :ىأ (نيمق) هاشفأ

 .نيمق ثيدحلا ءاشفإو تنب :ىوريو

 -.رواج لعاق «رس# هب لوعفم «نينثالا» ضام لعف «زواج» طرشلل «اذإ» :بارعإلا

 ٠هة١



 مكس 8 ل

 20005 5 7 2 < خ خ < ح هنإف رس نيتثالا رواج اَذِإ

 :©17هلوقك تايبالا فاصنأ لئاوأ ىف كلذ رثكو

 عقارلا ىَلَع قرخلا مسن ةّلخ آلو مويلا ْبَسَن آل

 : هيبتا

 تفيضأ ليقف «لصولا ىف طقست اهنأ عم لصولا ةزمه اهتيمست ىف فلتخا

 .اهلبق ام ىلإ اهدعب ام لصتف جردلا ىف طقست اهنأل :ليقو ءاعاستا لصولا ىلإ

 ىلإ راشأ مث .نكاسلاب قطنلا ىلإ اهب لصوتي اهنأل :ليقو .عطقلا ةزمه فالخب

 :عاونأ ةتس ىهو ءاهعضاوم رصح

 :هلوقب راشأ امهيلإو ىسادسلاو ىسامخلا لعفلا :لوألا

 وهو اهمساو نإو طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا «هنإف» طرشلا لعف تعقو ةلمجلاو-

 ؛ةاشولا» هيلع فطع «ريثكتو» هب قلعتي «ثنب» نإ ربخ «نيمق» رسلا ىلإ عجارلا ريمضلا

 . هيلإ فاضم
 .ةرورضلل جردلا ىف لصولا ةزمه تبثأ ثيح «نينثإلا» هلوق :دهاشلا

 دهاوش حرشو 6.1١4 01/١719 شيعي نباو ١« عمهلا ىف ىطويسلا هركذ :هعضاوم

 . 1837 ص ةيفاشلا

 وهو - سادرم نب سابعلا دج رماع ىبال :ليقو «سادرم نب سابعلا نب سنأ وه :هلئاق )١(

 . - عيرسلا نم
 الو ىأ  ءاخلا مضب  «ةلخ الو» بوشلا نم داسفلا عضوم حلصي ىذلا «عقارلا» : ةغللا

 . ةقاذدص

 ىجري ال ثيحب رمألا مقافت دقو اننيب مويلا ةبارق الو بسن ال :رعاشلا لوقي : ىنعملا

 . عقارلا عقر لبقي ال بوثلا ىف عساولا قرخلاك وهف هصالخ

 .قتارلا ىلع قرخلا عستا :ىلاقلا ىلع وبأ ىورو

 ؟مويلا» بصن لحم ىف حتفلا ىلع ىنبم اهمسا «بسن» سنجلل ةيفان «ال» : بارعإلا

 فوطعم ؛ةلخ» ىفنلا ديكأتل ةدئاز الو ءةفطاع واولا «الو» اهريخ فوذحمب قلعتم فرظ

 لعاف «قرخلا» ضام لعف «عسنا» . بصنلا وه ىذلا 2ال) مسا لحم ىلإ رظنلاب بسن ىلع

 . عستا هلوقب قلعتم رورجمو راج «عقارلا ىلع»

 . ةرورضلل جردلا ىف لصولا ةزمه هيف تبثأ ثيح «عستا» هلوق :دهاشلا

 « سنجلل ةيفانلا «ال» ىف ماشه نباو مظانلا نباو 27/7559 ليقع نبا هركذ :هعضاوم

 ةيوبيسو ثمل ١4 عمهلا ىفو 2.4١ ص ةيفلألا حرش ىف ىطويسلاو «ىنومشألاو

 2٠١١ 25/1١١ 4/١58 شيعي نباو ءك/4
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 ىلا ون ةعبرأ نم رثكأ ١ ىَلَع ىوتحا ضام ٍلعفل وهو
 لصو ةزمه ىهف .,فرحأ ةعبرأ ىلع دئاز .ضام لعف اهب حتقفا ةزمه لكف

 . جرختساو قلطناو ىلجنا وحن

 قلطناو ليثا وسحن ثالث ىلع دئاز لعسف, لك نم رسألا لمس :ىناغلا
 .©90(جرختتساو

 | .(رمألاو) :هلوقب :ةراشإلا هيلإو

 «جارختسالاو قالطنالا وحن فرحأ ةعبرأ ىلع دئازلا لعفلا ردصم :ثلاثلا
 .امهيلك ردصملاو رمألل ديق (هنم) :هلوقو (ردصملاو) :هلوقب ةراشإلا هيلإو

 ةراشإلا هيلإو ءاظفل هعراضم ىناث نكسي ىثالث لعف لك نم رمألا : عبارلا
 ش : هلوقب

 اذفئاو ضمماو سشُخاك ىئآلثلا رمآأ اذكو

 ءاريدقت نكس ولو لصولا ةزمه ىلإ جتحي مل اظفل هعراضم ىنا كرمت نإف
 نم ىنثتسيو ءدر :دري نمو ءدع :دعي نمو .مق :موقي نم رمألا ىف كلوقك
 اهنم رمألا ىف رثكألاو ءاظفل اهعراضم ىناث نكسي اهنإف ءرم لكو ذخ كلذ
 . لصولا ةزمه نع ءانغتسالاو ءافلا فذح

 .(ىئالثلا رمأ) هلوق ىف قلطأ :تلق نإف

 لثم امنإو ءهعراضم ىناث نكس امب لثم دقو «ةلثمألا دييقتب ىفتكا هنأك تلق
 .اهمومضمو اهروسكمو نيعلا حوتفمب لثميل «لاعفأ ةئالئب

 :هلوق ىف اهركذ دقو ")(رداصم) ريغ ءامسأ ةرشع :سماخلا

 ْعِبَت ثينأتو ئرماو نينثاو عِمس منبا نبا تسا مْلسا ىقو
 (نميا) رشاعلاو «ةأرماو نيتثناو ةنبا هب ىنعي (ثينأتو) هلوق نأل ةعست هذهف

 ةرشعلا ءامسألا هذه حاتتفا نأ ىلع (عمس) هلوقب هبنو .«ىتآلا تيبلا لوأ روكذملا

 .أ(١)

 بج أ (09)
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 ىف هتلاصال لعفلا نأ كلذو ءعامسلا هقيرط امنإو .سيقم ريغ لصولا ةزمهب

 :اهنم رومأب رئأآتسا فيرصتلا

 لصولا ةزمه اوداز اهب ءادتبالا قفتا اذإف 2)نوكسلا ىلع هتلثمأ ضعب ءانب
 بالتجاو ءاهلوأ ناكسإ ىف اهلاعفأ ىلع لاعفألا كلت رداصم تلمح مث ناكمإلل

 0 ٠ .ةزمهلا

 ىنبت نأ سايقلا ىضتقم ناكف لاعفأ ىلع ةيراج تسيل ةرشعلا ءامسألا هذهو

 . لصولا ةزمه نع اهيف ىنغتسيو «ةكرحلا ىلع اهلئاوأ
 ؟لصولا ةزمه ىلإ جيتحا ىتح اهلئاوأ ناكسإ هجو امف :تلق نإف

 «لالتعالل اهرخاوأ تطقس ةلتعم ءامسأ اهنأل نييوحنلا ضعب لاق :تلق

 ىهتنا .اهنم طقسأ امم اضوع لصولا ةزمه نوكتل اهلئاوأ نكسف اهلامعتسا رثكو

 .ءامسألا هذه ىلع مالكلا ىلإ انه ةجاحلا تعد دقو

 «لفقك ومس هلصأ ليقو «هيوبيس لاق اذك ونقك ومس هلصأف :«مسا» امأ
 وهو «نيسلا ىلإ ميملا نوكس لقن :ليقو ءرم امل هلوأ نكسو افيفخت همال تفذحف

 ترخأف .بلق هنكلو «مسولا نم نييفوكلا دنعو ءومسلا نم قتشم نييرصبلا دنع
 ةلأسملا هذه ىف فالغلاو «كلذ ىلع هفيراصت تءاجو «ماللا دعب تلعجف هؤاف

 .هب لوطن الف ءريهش

 هعمج نيعلا كيرحت ليلدو - نيعلاو ءافلا حتفب - هّنس هلصاف :«تسا» امأو

 ليلدو «ليلد ريغل هنع لدعي الف ءرثكأ نيعلا حوتفملا نأ اهحتف ليلدو «لاعفأ ىلع

 تسا :تاغل ثالث هيفو «نيعلا اوفذح نيسح ءافلا حتفب هس :مهلوق هئاف حتف

 . تسو هسو

 ىفو .نونب هعمج ىف مهلوق هئاف حتف ليلدو هونب هلصأف: «نبا» امأو

 .لاعفأ ىلع هعمج هنيع حتف ليلدو  اهحتفب  ىونب بسنلا

 ؟واو همال نأ ىلع ليلدلا ام :تلق نإف

 )١( هتلثمأ ضعب لئاوأ ءانب : ىأ .
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 همال تفذح ام ىلع بلاغلا نأ :اهدحأ ءهجوأ ةثالث كلذل اوركذ :تلق
 ش .ءايلا نؤد واولا

 :اولاق مهنأل ءاهيف ليلد ال ةونبلا نأب ضرتعاو «ةونبلا :اولاق مهنأ :ىناثلا
 | .ءاي ىتف مالو «ةوتفلا

 نم ءاتلا لادبإو ءاهمال نم ءاتلا اولدبأف .تْنب هثنؤم ىف :اولاق مهنأ :ثلاثلا

 .ءايلا نم اهلادبإ نم رثكأ واولا

 . ىنبي ىنب نم هقتشاو «ءاي نبا مال نأ ىلإ مهضعب بهذو

 لاق ءمقرز ىف تديز امك «ةغلابملل ميملا هيف تديز نبا وهف : «منبا» امأو
 :230 رعاشلا

 امنبا اهل نوكأ نأ الإ هللا ىبأ ؟اَهترَكَذ نإ اهريغ مآ ىل لهو
 «هلوأ نكسو ءهمال تفذحف «تينث نم هنأل ؛ناينث.هلصاف :«نانثا» امأو

 0 .لصولا ةزمهب ,ىجو

 روجي ناك امل هنأ الإ «ءىش هنم فذحي مل مات مسا وهف :«ؤرما» امأو
 هولعأ ءرملا وحن ماللاو فلألا عم اهلبق نكاسلا ىلإ اهتكرح لقنب هتزمه فيفخت
 .هلامعتسا ةرثكلو «كلذل

 اه ان الإ كالا عن يق هدللا يلد ١ :ةغللا

 أدتبم «مأد مدقم ربخن رورجمو راجب «ىلا» ماهفتسالل لهو فطعلل واولا «لهو» :بارعإلا

 لحم ىف ةلمجلاو لوعفمو لعافو لعف «اهتركذ» ةيطرش ش «نإ) مأل ةفص «؛اهريغ» رخؤم

 .لعاف «هللا» ضام لعف «ىبأ» قباسلا مالكلا هيلع لد فوذحم باوجلاو ءطرشلا لعف مزج

 ىنوك الإ :ريدقتلاو ريمض اهمساو نأب بوصنم صقان عراضم لعف «نوكأ» ةيردصم ؛نأ»
 .نوكأ ربخ هنأل بوصنم «امنبا» ىمأل ءاهل انبا

 مقرز ىف تديز امك ةغلابملل ميملا هيف تديز نبا هلصأ نإف هامنبا» هلوق : :دهاشلا

 . معجشو
 7/0 دربملل بضتقملاو نضر شيعي نباو /مامكك ىنومشالا هركذ : هعضاوم

 . 4 .ا88/١ ىنج نبال صئاصخملاو

١665 17 ْ 



 ءاتلاو ءاهتاركذم ىلع مالكلاك اهيلع مالكلاف .«ئرماو نينثاو نبا ثينأت امأو

 امهيف ءاتلاف «نيتنثو تنب ىف ءاتلا فالخب «ةأرما ىف ءاتلاك ثينأتلل نيتتثاو ةنبا ىف

 لوق كلذ ديؤيو ءاهلبق ام نكسي مل ثينأتلل تناك ول ذإ «ةملكلا مال نم لدب

 .اتخأو اتنب :ىنعي ءامهتفرصل الجر امهب تيمس ول :هيوبيس

 ؟ثينأتلا ةملكلا نم مهفن نذإف :ليق نإف

 سفن نم هافتسم ثينأتلا نأب لصفملا حرش ىف شيعي نبا باجأ :تلق

 .رخآ ىلإ ءانب نم اهلقنو «ةغيصلا

 اوقحلا امك «ءاتلاب عاجب هوقحلا لعف ىلإ هولقتف وئب تنب لصأ نأ كلذو

 .ثينأتلاب صتخا املع اذه ناك ذإ «ثينأتلل املع ةغيصلا تراصف لفقب ءاتلاب اتخأ

 هتزمهو مسقلاب صوصخم وهو «نميلا نم قتشم مسا وهف :«نميأ» امأو

 وهو «عطق ةزمه اهنأ ىلإ نويفوكلا بهذو «نييرصبلا بهذم اذه «لصو عطق
 :هجوأ ةثالثب مهبهذم درو «نيمي عمج مهدنع

 .اهرسك عمس دقو «هتزمه ةرسك حصت مل اعمج ناك ول هنأ :اهدحأ

 نئل كميل :ريبزلا نب ةورع لوق ىف ارشن هتزمه فذح عمس دق هنأ :ىناثلا

 .تيفاع دقل تيلتبا

 ىف كلذ نأل هضعب فذحب هيف فرصتي مل اعمج ناك ول هنأ :ثلاثلاو

 نيتيب ىف هللا همحر كلام نبا اهعمج .ةغل ةرشع اتتثا هيفو .فورعم ريغ عومجل ا

 :امهو

 . الكش دق ثيلثتلاب نم وأ م لق وأ لق مإ وأ رسكاو حتفاف نميلو ميا َرمه

 القث ام فوتست مّسق ىف هيلإ فضأ الك هللاو هب متخا نّميأو

 - لمشو (اذك لأ زمه) هلوقب اهيلإ راشملا ىهو فيرعتلا فرح ةزمه :سداسلا

 لأ ةزمه نأ ليلخلا بهذمو ؛ةدئازلاو ةلوصوملاو فيرعتلا فرح (لأ زمه) هلوق
 ءعضوملا اذه ريغ ىف فنصملا رايتخا وهو «لامعتسالا ةرثكل تلصو عطق ةزمه

 مام اذهف. اضيأ لصو ةزمه نميلا لهأ ةغل ىف لآ نم لدب ىه ىتلا مأ ةزمهو

 :لئاسم ىلع لمتشيف ىناثلا دصقملا امأو «لوألا دصقملا

 ه١٠ 3 ْ



 ليقف ؟ةكرحلا وأ نوكسلا اهلصأ له لصولا ةزمه ىف فلتسخا :ىلوألا
 بهذ هيلإو «نينكاسلا ءاقتلال بجي ىذلا رسكلاب تكرح مث ةنكاس ثبلتسجا
 وهو ءهيوبيس لوق وهو ةكرحتم٠تبلتجا :ليقو «نيبولشلا هراتيجخاو ىسوافلا
 ش .رهاظلا

 «نميأو فيرعتلا فرح ىف نيعضوم ىف حتفت لصولا ةزمه نأ ملعا : يناثلا
 وأ ةدوجوم ةيلصأ ةمض :ليق ءامهريغ ىف مضتو «نميأ ىف اهرسك ركذ دقو
 «ىوزغا هلصأ نإف ءدنه اي ىزغا وحن ةردقملاو «نكسا» وحن ةدوجوملاب ةردقم
 مضلا :نيهجو ةرسك هفلاث ةمض لادبإ ضرع امم ىزغا وحن ىف حراشلا ركذو
 امم جرخا وحن ىف ةزمهلا رسك ىنج نبا ىكحو «راتخملا وه مضلاو :لاق ءرسكلاو
 ديقناو ريتخا وحن ىف ةمشملا ةمضلا لبق مضلا مشيو «ةئيدر ةغل ىهو ةمزال هتمض

 .كلذ ىوس اميف رسكتو «مامشإلا ةغل ىلع

 امنإو «ةرسك نوكت نأ لصولا ةزمه ةكرح لصأ نأ نبيرصبلا بهذم :ةثلاثلا

 اهنأ ىلإ نويفوكلا بهذو ءاعابتإ تمضو ءافيفخت عيضاوملا ضعب ىف تحتف
 ثلاثل اعبت «نكسا» وحن ىف تمضو ؛«لعفلا ثلاثل اعبت برضا وحن ىف ترسك
 تحتف ول اهنأب بيجأو «ملعا وحن ىف حتفت نأ ىغبني هنأ مهيلع درو ءاضيأ لعفلا
 .ربخلاب رمالا سبتلال حوتفم هئلاث اميف

 ءادتبالا ىلإ لصوتلل اهب ءىج امنإ لصولا ةزمه نأ ملع دق :ةعبارلا
 ءات ماغدإ دصق اذإ ءرتتسا وحن ءاهنع ىنغتسا نكاسلا كلذ كرحت اذإف «نكاسلاب
 اذإ فيرعتلا مال نأ الإ "”رتس :ليقف ءافلا ىلإ اهتكرح تلقن اهدعب اميف لاعتفالا

 قرفلاو «نيعلا فعضم «رتس» كلوقب لصولا ةزمه فذحو لقنلا دعب ىضاملا اذه سبتلي )١(
 1 :هجوأ ةثالث نم امهنيب
 ديدشتب  لعف هنرو ءرخآلاو «لعتفا هنزو هلصو ةزمه فوذحملا ىضاملا اذه نأ :لوألا
 . .نيعلا
 .هلصأ وه ىذلا رتتسيك ةعراضملا ءاي حتفب  رستسي ىضاملا اذه عراضم نأ :ىتناثلاو
 . ةروسكم ءاتلا ديدشتب  لتقيك ةعراضملا ءاي مضب رتسي رخآلا عراضمو
 ريتست نيعلا فعضملا ردصمو اراتس لصولا ةزمه فوذحملا ىضاملا اذه ردصم نأ ثلاثلاو

 . ليتقت لثم
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 :لوقتف «ةزمهلا تابثإ حجرألاف ءرمحألا وحن ىف اهيلإ ةزمهلا ةكرح تلقن

 .ارمحلا»

 ؟رتس نيبو هنيب قرفلا امف :تلق نإف

 .ماغدإلا ريغل لقنلا نم رثكأ «ماغدإلل لقنلا :تلق

 ةزمه تفذح «لصولا ةزمه ىلع ماهفتسالا ةزمه تلخد 'اذإ :ةسماخلا

 ىفطصأ » وحن ةروسكملا ؛:ةمومضم وأ ةروسكم تناك نإ اهنع ءانغتسالل لصولا

 ةزمه تلخد املف ةروسكم لصو ةزمهب ىفطصا هلصأ 274نينبْلا ىلع تانبْلا

 هلصأ «لجرلا رطضا» :كلوق وحن ةمومضملاو «لصولا ةزمه تفذح ماهفتسالا

 تناك نإو ءاضيأ تفذح ماهفتسالا ةزمه تلخد املف .:ةمومضم ةزمهب رطضا

 نيهجولاب ئرق دقو .فلألاو ةزمهلا نيب لهست وأ ءافلأ لدبت لب فذحت مل ةحوتفم

 :"”رعاشلا لوق ليهستلا نمو 274 نيركذلآ9 :وحن نآرقلا نم عضاوم ىف

 .تافاصلا ةروس نم “١617 ةيآلا )7١(
 )١( ةيآلا نم “١57 ماعنألا ةروس نم .

 )١( ليوطلا نم وهو  .ةعيبر ىبأ نب ورمعل :ليقو «ىيلغتلل راسي نب ناسح وه :هلئاق -.
 فورعم «لبح» عطقنا «تبنا» كنع ةديعب تراص «تدعابت# ةأرما مسا «بابرلا» :ةغللا

 .ةلصللاو ةدوملا بابسأو دهعلا :انه هب داريو

 رصاوأ نم امكتيب ام عطقنا وأ بابرلا راد كنع تدعابت اذإ ىنئقدصأو ىنربخأ : ىنعملا

 ؟اهيلع انزح كلقع بهذيو ءاهعم ريطي كبلق نأ قحلا له ءءاخإلا دهعو ةبحملاو ةفلألا

 هناققخو هبارطضا ةدش نع كلذب ىنكو .

 ىلع بوصنم قحلاو فيرعتلا ةادأ ةيناثلاو .ماهفتسالل ىلوألا ةزمهلا «قحلاأ» :بارعإلا

 طرشلا لعف وه فوذحم لعفل لعاف «راد» ةيطرش «نإ» مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ةيفّرظلا
 مالكلا قايس هيلع لدي فوذحم طرشلا باوجو هيلإ فاضم «بابرلا» تدعابت هرسفي .

 بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو ريمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تدعابت»

 بصنو ديكوت فرح (نأ) لعاف «لبح» «ضام لعف ««تبنا» فطع فرح «وأ» ةرسفم

 نأو ءةرهاظلا ةمضلاب عوفرم نأ ربخخ «رئاط» هيلإ فاضم بطاخملا ريمضو اهمسا «كبلق»

 .كبلق ناريط قحلا ئفأ :ريدقتلاو ءرحؤم ادتبم. ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد امو

 ةزمهلاو فلألا نيب ةملكلا هذه ىف لأ ةزمهب رعاشلا قطن ثيح ««قحلاا» هلوق :دهاشلا

 .ليلقلا وهو ليهستلا وه اذهو ءرصقلا عم |

 ليقع نباو 24/7515 ةيفلألا حرش ىف ماشه نباو ”/818 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 ٌرئاط كّبلق نأ لبح تبنا وأ 2 تدعابت بابرلا راد نإ قحلاا

 .نيهجولا حجرأ وه لادبإلاو

 تفذح امك فذحت نأ سايقلا ناكو ءتلهس وأ تلدبأ مل :تلق نإف

 ؟ةروسكملاو ةمومضملا

 سابتلا ىف عقوي اهفذح نأل ءةحوتفملا ىف سايقلا .ىضتسقم كرت امنإ :تلق
 :هلوقب راشأ كلذ ىلإو «ماهفتسالا ةزمه ةكرحو اهتكرح داحمتال ربخلاب ماهفتسالا

 لَهَسي وأ ماهفتسالا ىف ادم - لدبيو ...

 . ؟كنيمي هللا نميآ :كلوقك نميأ ةزمه ىف ناهجولا ىرجي لهف :تلق نإف

 دق (لدبيو) هلوق نأ الإ كلذ ىلع اوصن دقو ةدحاو ةلعلا نأل ءمعن :تلق

 كلذكو «هيلع دوعي (لدبي) ىف ريمضلا نأ رهاظلا نأل «لأ ةزمهب هصاصتخا مهوي

 ش 0 .كلذب خيرصتلاك وه لب ؛ةيفاكلا مالك همهوي

 هنع تبرضأ 5002 ىعدتسي لئاسملا هذه ىلع مالكلا نأ ملعاو

 .ملعأ هللاو .ةلاطإلا ةيشخ



 ء -

 شسداسلا ءزيلا

 0 ٠ :ىلع لمتشيو

 .ماغدإلا - فذحلاب لالعإلا - لادبإلا





 لادبإلا
 ريغل اعئاش الادبإ اهريغ نم لدبُت ىتلا فورحلا نايب بابلا اذه نم ضرغلا

 .بابلا اذه ىف هيف رظني ال ماغدإلل لادبإلا نإف «ماغدإ

 ' :لئاسم ثالث ىلإ انه جاتحيو

 نوكي ال لدبلا نأ امهنيب قرفلاو :ضيوعتلاو لادبإلا نيب قرفلا ىف :ىلوألا

 ريغ ىف نوكي ضوعلاو ءهوحنو تقره ءاهك «هنم لدبملا عضوم ىف الإ

 اذه ىف لاقي الو «جريفَس ءايو «نبا ةزمهو (ةدع ءاتك هنم ضوعملا ''(عضوم)

 .هتلق عم ازوجت الإ لدب

 صتخي بلقلا نأ امهنيب قرفلاو :بلقلاو لادبإلا نيب قرفلا ىف :ةيناثلاو

 بلقلاو «معأ لادبإلاف «ةحيحصلا فورحلا ىفو اهيف نوكي لادبإلاو ةلعلا فورحب
 ' :مهضعب لاق «صخأ

 ةمخُت ءات وحن هريغ "'(فرح) ماقم فرح ةماقإ وه لدب :نيبرض ىلع لدبلا

 اذهو «هيلإ هتلاحإ ىنعم ىلع هريغ ظفل ىلإ هسفن فرحلا بلق وه لدبو ""ةأكتو

 كلذو ءاهرييغت ةرثكو اهايإ اهتنراقمل ءاضيأ ةزمهلا ىفو ةلعلا فورح ىف نوكي امنإ

 لصأ سارو ءاي هلصأ رسومو «لصألا ىف واو فلالاف .موق هلصأ «ماق وحن

 لدب لك سيلو «لدب بلق لكف ءافلأ تلاحتساف اهتربنل تنين امنإو «ةزمهلا فلألا

 هريغ ناكم ءىش عضو لدبلا نأ . بلقلاو لادبإلا نيب قرفلا :مهضعب لاقو

 نإك ىتلا ةروصلا ريغ ىلع ءىشلا رييصت وه :بلقلاو «لوألا ةلازإ ريدقت ىلع

 براقت ةلعلا فورح نأل .ءابلق عابو لاق لثم لعج كلذلو ؛ةلازإ ريغ نم اهيلع

 | لعجو ءضعب ىلإ اهضعب بالقنا لهسف دحاو سنج نم ىه ذإ ءاضعب اهضعب

 اذه ىلع لوقتف «ةلعلا فورح نم ةحصلا فورح نيابتل ءالادبإ هوحنو دعتآ لثم

 ب )١(1(

 با أ (0)

 .واولا نم ةلدبم هؤاتو «ماعطلا نم كبيصي ىذلا لقثلا - حتفف مضي - :ةمختلا (")

 .تأكوت ليلدب - ةأكو هلصاو «ءاكتالا ريثكلا .لجرلاو «هيلع اكتي امو ءاصعلا :ةأكتلاو
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 نأ الإ «ءاتلا اهنم لدبأو واولا تفذحف .دعتوا لصألا ىف ناك هنأ هلاثمأو دعتأ ىف
 .ءات تبلقنا واولا

 ال ءافلأ واولا تلاحتسا مث ءموق .لصألا ىف ناك هنأ ردقيف هلاثمأو ماق امأو
 .فلالا اهناكم لعجو تفذح اهنأ

 صوصخ الو مومغ امهنيب سيلف اذه ىلعو :تلق

 ىف نوكي «ماغدولل لادبإلا نأ ملعا :لدبلا فورح رصح ىف :ةثلاثلاو

 نينثا ىف نوكيف ماغدإلا ريغل لادبإلا امأو .فلألا الإ مجعملا فورح عيمج
 ريغل عئاشلا لدبلا فورح عمجي :لاق ليهستلا ىف اهعمج دقو ءافرح نيرشعو
 ف باول مآ ”ردكش فرم جلا :كلوق ماغدإ

 داضلاو ءاظلاو لاذلاو ءاخلاو ءاحلا - :ىهو لدبت ال مجعملا فورح ىقابو
 ىلع اهريغ ىف نوكي دق لدبلا نأ مهفي .«عئاشلا» :هلوق نأ الإ  فاقلاو نيغلاو
 _ لاذلاب "74 ... مهب ْدَرَشَف» شمعألا ةءارق كلذ نمو «ذوذشلا ليبس
 محل :اولاق امك لادّلا نم الدب لاذلا نوكت نأ ىلع ىنج نبا اهجرخو . .ةمجعملا
 اهجارخو «نابراقتمو نآروهجم امهنأ امهل عماجلا ىنعملاو "”لدارخو لذارخ
 لع دقو 2(«رذم رذش١ :مهلوقك «نيعلا ىلع ماللا ميدقتب بلقلا ىلع ىرشخمزلا

 ةريثك بيكارت ىف اهوعمجو افرح رشع ىنثا لادبإلا فورح فيرصتلا لهأ نم ريثك
 ىف اهعمجو ءرشع دحأ اهدعو «ماللا مهضعب طقسأو «هتدمنأم موي لاط» :اهنم
 ءرشع ةعبرأ اهدعو .ىازلاو داصلا مهضعب دازو «اهنم تيوط دجأ» :هلوق

 ءرشع ةثالث ىرشخمزلا اهّدعو «دج ءاط لز موي ّتّصْنأ :هلوق ىف اهعمجو

 طقسأ هنآل ؛ ؛مهو وهو :بجاحلا نبا لاقو «لاط موي هدجنتسأ» :هلوق ىف اهعمجو

 ءرقصو طارص ىف ءرقزو طارر :مهلوقك «لادبإلا فورح نم امهو ىازلاو داصلا

 :؛«مّلّظاو رَكْذا» درو (عمسا» دروأ نإف «لادبإلا فورح نم ثسيلو نيسلا دازو

 .درجملا لادبإلا باب نم ال «ماغدإلا باب نم هنأل

 .لافنألا ةروس نم هال ةيآلا نم )١(
 ىف ةغل  محللا لذرخو .هقرفو هعطق وأ .ةرفاو هءاضعأ مطق محللا لدرخ :سوماقلا ىف ()

 .لدرخ
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  0؟كه١
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 ىف اهعمجو ءرشع ةسمخ زواجت ملف مهبتك ىف اهتعبتتو :زابخلا نبا لاق
 .طر لاص موي هدجنتسا :هلوق

 نورشعو نانثا اهنأ مدقت دقو ؛ءارقتسالا الإ اهرصح ىلإ قيرط ال :تلق
 . (افرح)

 ىرورضلاو :ليهستلا ىف لاقو ءىرورض وهام بابلا اذه ىف ركذي امنإو
 .فورح ةينامث ىهو «امئاد تيوط» ءاجه فيرصتلا ىف

 ءةيفاكلا ىف امك ءاهلا دازف ءاًيطوم تاده لادبإلا فرخحأ» :انه لاقو
 الإ ءائيطو هتلعج اذإ لحرلا تاطوأ نم لعاف مسا ايطومو «تنكس ىنعمب تاأدهو

 هذه ىلع رصتقا امنإو ءاهلبق ام راسكتاو اهحاتفنال ءءاي اهلادبإب هتزمه ففخ هنأ

 ةعستلا هذه ادع امو .«فيرصتلا ىف اهركذ نع ىنغتسي ال ىتلا اهنأل «ةعستلا

 نم ميجلا لادبإك ةليلق ةغل امإو 'لاليصأ «ناليصأ» ىف مهلوقك ذاش امإ هلادبإف

 نأب ريدج لادبرلا نم عونلا اذهو : ةيفاكلا حرش ىف لاق .فقولا ىف ذ ةددشملا ءايلا

 لادبإلا ىف ّدَعَي نأ ىغبني انإو فيرصتلا بتك ىف ءال ؛ةغللا بتك ىف ركذي

 أطخلا ىف عقوملاف ؛رثكألا ةفلاخم وأ أطخلا ىف مَقوأ لدبي مل ول ام ىفيرصتلا

 . ةياقس :ةءاقس ىف كلوقك «رثكألا ةفلاخم ىف عقوملاو لوم :لام ىف كلوقك

 :هيبنت

 ةيلغ وأ اموزل هنم لدبملا ىلإ فيراصتلا ضعب ىف عوجرلاب لادبإلا فرعي

 عمجلا ىف ذاولاق مهنأل ؛ ثدج ءاث نم لدب هءاف نإف ءفدج وحن : : لوألا

 . 9طقف ءاثلاب «ثادجأ

 بلغأ ءاتلا نأل ؟ ءاتلا نم لدب هءاط نإف «تلفأ : ىأ «طّلفأ) وحن :ىناثلاو

 وحن «نيلصأ نم وهف نيلامعتسا ىذ ىف كلذ تبشي مل نإف «لامعتساالا ىف هيف

 ب لق(

 .برغملا ىلإ رصعلا دعب تقولا وهو  ليصأ عيمج نالصأ ريغصت :ناليصأ (؟)
 . ثادجأو ثدجأ هعمجو «ربقلا : ثدحلا (”*)

- 
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 لك

 تءاج ةملكلا فيراصت عيمج نآل اولا نم لدب ةزمهلا نإ لوقت ال «خردوو خرأ

 ةلثمأ نإف «ثارثك هقاقتشا ة ةرثكب لدبلا فرعي : بجاحلا نبا لاقو . . نيهجولاب

 ْ ش ١ .©"”كثورومو ثراوو ثرو هقاقتشا

 «بنارألا ىف ؟ىنارآلا»و «بلاعثلا ىف «ىلاعَتلا» :مهلوقك هلامسعتسا ةلقبو
 ش : :”7هيوبيس دشنأو

 20 يع امر 60 ١ 0 2 ل ش 0

 - نوكيف ؛بلق مث : ةلامُت عمج ىلاعلا نوكي نأ لمتحيو : ىنج نبأ لاق

 اضيأو اهينارأك 70 00 هيوبيس هلأق ك ىدلاو ا ىف 'ىعارشا : مهلوقك

 لصألا ملع امل هنأل «براض ريغصت بريوضك دئاز فرحلاو اعرف هنوكبو

 .فلآلا نم ةلدبم واولا هذه نأ ملع

 ةملكلا لوأ ىف ةمومضملا واولا اولقثتسا ثارو. هلصأ «ثوروملا لاملا  بازغك :ثارتلا )١(

 .ىسايق ريغ الادبإ ءات اهولدبأف
 تناك ةبغ ىمست  باقع ةخرف فصي .ىركشيلا بلوت نب رمئلا لهاك وبأ وه :٠ هلئاق (7)

 .طيسبلا نم وهو .ةددشملا ءابلا حتفو ةمجعملا نيغلاب ىهو  ركشي ىنبل
 ترحت نم «هرمتت» محللا نم ديدق عطق «ريراشأ» ةخرفلا ىلإ عجري ريمصفلا «اهل» :ةغللا
 1 .ليلق ءىش «زخو» امهتففج اذإ  ءاتلاب رمتلاو ءمحللا

 نم» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم «ريراشأ» مدقم ربصخخ رورجمو راج «اهل» :بارعإلا

 - هب لوعفم ءاهلاو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لعف ؛هرمتت» ةينايب نمو رورجمو راج «محل
 رورجمو راج «ىلاعثلا نم» محل ةفص رج لحم ىف ةلمجلاو  محللا ىلإ عجري ريمضلاو ..

 رورجمو راج «اهينارأ نم» ريراشأ ىلع فطع «زخوو» ريراشأ هلوقل ةفض عفر لحم ىف

 .زخوو هلوقل ةفص عفر لحم ىف
 «بنرأ عمج اهبنارأ نمو «بلاعثلا نم امهلصأ نإف «اهينارأو ىلاعشلا» :هلوق :دهاشلا

 .ءاي امهيف ةدح وملا ءابلا تلدبأف

 هيوبيسو ١8١ / ١ عمهلاو ٠١. /55 شيعي نباو ء“ / 875 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
 55" / ١.
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 ملع هيوم ىلع رغص املف «ءام ريغصت هنإف ءهْيوَمُك لصأ وهو اعرق هنوكبو
 .ءاه نم ةلدبم ةزمهلا نأ

 نكي مل ول هنأل «قارأ هلصأ نأب مكحي (قاَرَه) وحن لوهجم ءانب موزلبو
 .لوهجم ءانب وهو لعفه هنزو نوكي نأ بجول كلذك

 فورحلا امف ءاهريغ نم لدبت ىتلا ىه لدبلا فورح نأ ملع دق :تلق نإف
 . ؟اهنم هذه لدبت ىتلا

 :هلوقب مظانلا هركذي ىذلا ليصفتلاب فرعتس :تلق

 ايو واو نم ةزمهلا لدبأق 0000

 ل ...... ...ديز فلأ َرلإرخآ

 :ليصطتلا كلذ ىف عورش

 ملو «نيعلاو ءاهلا نم اليلقو «فلالاو ءايلاو واولا نم اريثك لدبت ةزمهلاف

 ىف مهلوقل هام  هلصأ  ءام ءاهلا نم اهلادبإ لاثمف .امهَّلقل مظنلا ىف امهركذي
 ارحب بابأ» :مهلوق نيعلا نم اهلادبإ لاثمو « هيوم ريغصتلا ىفو ىاومأ : عمجلا

 ايهت ىنعمب بأ نم لصأ اذه ىف ةزمهلا نأ ىلإ مهضعب بهذو «رحب بابع» ىف
 . ىنج نبا بهذ اذه ىلإو «هب رجزي امل أيهتي رحبلا نأل

 .ذاش هنمو بجاو هنمو زئاج هنمف نيللا فورح نم اهلادبإ امأو

 وحن ةدئاز فلأ دعب تفرطت ءاي وأ واو لك نم ةزمهلا لادبإ بجاولا نمف

 ل ىناثلا ىف ءايلاو لوألا ىف واولا تلدبأف «ىادرو واسك امهلصأ ءادرو ءاسك

 ْ .ركذ

 نواعت وحن ةزمه نالدبي ال افرطتي مل اذإ امهنأ فرطتلا طارتشا نم مهف دقو

 ش . نيابتو

 ءالديي مل ةدئاز ريغ فلأ دعب افرطت ول امهنأ «فلألا ةدايز طا رتشا نمو

 . ؟ىآو ءواو ٠ :وحن نالالعإ ىلاوتي الثل

 همده١ ١



 :تاهيبنت

 «ةءانبو ءانبد وحن ةضراعلا ثينأتلا ءاه عم بحصتسم لادبإلا اذه : لوألا

 .ةوالعو ةياقسو «ةياده» :وحن لادبإلا عنتما ةضراع ريغ ثينأتسا ءاه تناك نإف

 ىف لاق ءركذم ىلع نبت مل اهنأ :ىأ ءءاعلا ىلع تينب ةملكلا نأل ؛«ةوادعو

 لثملا ىف :مهلوقك :لوألاف .ةمزاللا عم لدبأو ةضراعلا حص امبرو :ليهستلا

 ىلع ىنب ام هبشأ - ريغت ال لاثمألاو 9كم ناك ام هنأل "يق اهنإف يشار يقسأ»
 «لثملا ريغ ىف هلاحك  زمهلاب  «ة ءاقس اهنإف» :لوقي نم مهنمو «ثينأتلا ءاه

 . 9ةيالض ىف « ةءالص) :مهلوقك :ىناثلاو

 ام لادبإلا اذه باحضتسا يف ثينأتلا ءاه مكح ةيتثتلا ةمالع مكح : ىناثلا:

 .لاقعلا افرط.امهو - ؛َنْييآثب هْلَفَع» :مهلوق كلذو ءةينثتلا ىلع ةملكلا نبت مل
 ىف !ىواا لثم هسياع درع هنأب روكذملا لادبإلا طباض ضرتعا دق : ثلاثلا

 - واولا مضب  ةَواَغ اي» :لوقت كنإف «ىوني ال نم ةغل ىلع هتمخر اذإ 2”بسنلا

 0 0 امنإو «روكذملا طباضلا يف هجاردنا:عم «لادبإ ريغ نم

 .نيلالعإ نيب هيف عمجي ملو ءهمال فذحب لعأ دق هنأ :امهدحأ

 حالصإو ءواو وحن لعي ال ام هباش ةغللا هذه ىلع مخر امل هنأ :ىناثلاو

 20 .اهب.قحلم وأ ةملكلا مال ىه ءاي وأ واو نم :لاقي نأ طباضلا

 وهو ةزمه واولاو ءايلا تلدبأ :ليقف «لادبؤلا اذه ةيفيك ىف فلتخا : عبارلا

 مث فلأ ءايلاو واولا نم لدبأ :فيرصتتلا لهأ قاذح لاقو «فنصملا مالك رهاظ

 دعب ءايلاو واولا تكرحت  ىادرو واسك :ليق امل هنأ كلذو ء.ةزمه فلألا تلدبأ

 ..هناسحإل هيلإ نسحأ :ىأ نسحملل برضي :لثم اذه )١(

 .هيف دهاش الف هيلعو  «اهو ءاي الب  اقس ىوريو  فاقلا ديدشتو نيسلا حتفب :ةياقسو
 .ةهبجلا زمهيو ةيالصلا :سوماقلا ىف لاق  ماللا فيفختو داصلا حتفب :ةيالصلا )١(

 نإف ءرهاظلا اذه ىلع رمألا سيلو «مالكلا ىف ديف «بسنلا ىف» :هلوق نأ هرهاظ (©)

 واولا نأ ىلع رظتني نم ةغل ىلع كلذ هيف ليق «مخرو املع هتروريص دعب ىدون اذإ «ايواغ»

 فوذحملاو «ضراع فذحلا نأل. كلذو ءوشح ىه لب «ةفرطتم تسيل «واغ اي) ىف

 . ىعارم
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 اهنوكسل نيصح زجاحب تسيلو ةدئازلا فلألا الإ امهنيب زجاح الو ءةحتف

 ًالمح  افلأ ابلقف «فرطلا وهو رييغتلا لحم ىف امهنأ كلذ ىلإ مضناو ءاهتدايزو

 نم اهنأل «ةزمه ةيناثلا فلألا تبلقف «نانكاس ىقتلاف  اًحَرو اصع باب ىلع

 .فلألا جرخم

 امهكراشت فلألا نإف «ءايلاو واولاب اصوصخم لادبإلا اذه سيل :سماخلا
 هفلأ امم «ءارحص» :وحن ةزمه اهبلق بجو ةدئاز فلأ دعب فلألا تفرطت اذإف «هيف

 فلأ بالتجاك ثينأتلل ةبلتجم فلأ نم لدب عونلا اذه ىف ةزمهلا نإف «ثينأتلل

 هلوقو ءاهجرخم نم اهنأل ةزمه تبلقناف «نينكاسلا ءاقتلا نم ارارف تكرحف فلأب

 :ةيفاكلا ىف

 فلأ اًذو ٌةزمه لدبأ ديزَم فلأ دعب رخآ نيل فّرَح نم

 :ةثالثلا فرحألا هلومشل معأ

 ..ىفتثا اذ اًئيع لعأ ام لعاق 2ىفو . . :هلوقو

 . عبتا :ىأ . ىفتفاو ةزمه ءايلاو واولا لادبإ ىلإ ةراشإ اذ

 تعقو ءايو واو لك وهو «ةزمه واولاو ءايلا لادبإ هيف بجي ناث عضوم اذه

 مهنكلو « عيابو لواق امهلصأ «عئابو «لئاق» وحن هلعف ىف تلعأ لعاف مسال انيع

 | .هلعف ىلع المح هولعأ

 امك «لعافلا مسا ىف ءايلاو واولا نم ةزمهلا تلدبأف : ةيفاكلا حرش ىف لاق

 (انيع لعأ) :هلوقب زرتحاو «عابو لاق :اولاق ثيح لعفلا ىف امهنم فلألا تلدبأ

 نالدبيالو «ءايلاو واولاب ءدياصو رواع امهنم لعافلا مساف «ديصو روع وحن نم

 ىرجم لالعإلا ىف ايرج انمك ادحاو ىرجم ةحصلا ىف ايرج لعفلا ىف امهتحصل

 . ادحاو
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 :تاهيبنت

 «لعاف مسا نكي ملو «ةلعافو لعاف ىلع ناك اميف راج لادبإلا اذه :لوألأ
 :0©2لاق «ناتسبلا وهو «زئاج» :مهلوقك

 لمَ اهلي ميلا امني رتاج ىف ين دعم
 انه مظانلا مالكو «فقسلا طسو ىف لعجت ةبشخ ىهو  «ةزئاج» :مهلوقكو

 ش .ليهستلا ىف هيلع هبن دقو «.كلذ لمشي اال ةيفاكلا ىفو

 لاق امك «ةزمه ءايلاو واولا تلدبأ :ليقف «لادبإلا اذه ىف فلتخا :ىناثلا
 ءاسك وحن ىف مدقت امك «ةزمه فلألا تلدبأ مث ءافلأ اتبلق لب :ليقو .فنصملا
 :دربملا لاقو . مهرثكأ لاق اذهبو «نينكاسلا ءاقتلا لصا ىلع ةزمهلا ترسكو ءادرو

 امهو نافلأ ىقتلاف ءامههابشأو عايو لاق ىف ةبلقنملا فلآلا لبق لعاف فلأ تلخدأا
 .ةزمه تراص تكرحت اذإ فلألاو .ةكرحلا اهلصأ نآل نيعلا تكرحف «نانكاس

 سايق نأل «فيفختلا مكح ىلع ءايلاب «عئابو «لئاق» :وحن بتكي :ثلاثلا

 ةزمهلا لادبإ امأو ءءاي تبتك كلذلف .ءايلاو ةزمهلا نيب لهست نأ كلذ ىف ةزمهلا
 ولو «عئاب» ىف ءايلا حيحصت كلذكو «نحل هنأ ىلع اوصنف ةضحم ءاي كلذ ىف
 .«لئاق» ىف واولا حيحصت زاجل عئاب ىف ءايلا حيحصت زاج

 .- لمرلا نم وهو - .ةاتقلاب اهدق هبش ةأرما فصي  ليعج نب بعك وه :هلئاق )١(

 .فيقشت الو ميوقت ىلإ جاتمحت الف ةيوتسم تبنت ىتلا ةانقلا ىه  داصلا حنتفي  «ةدعص» :ةغللا
 نابلا نصغب اهنوهبشي امك ةانقلاب هيبشتلا ىلع ةيوتسم ةماقلا ةميقتسم :ىأ ةدعص ةأرما :نولوقيو
 .نارزيخلابو

 طسولا نئمطم ناكم ىف تتبن دق ةندل ةيوتسم ةانقب  قباس تيب ىف اهركذ - ةلرما هبش :ىنعلل

 .حيرلا عم ليمت ىهو اهليمتو اهب ثبعت حيرلاو بناوجلا عفترم
 راج «زئاج ىف» ةدعصل ةفص «ةتبان» ءةدعص ىه :ىأ «فوذحم انتيم زبخخ «ةذنعص» :بارعإلا

 لحم ىف حتفلا ىلع ىنبم وهو «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا «امنيأ» ءةتبانب قلعتم رورجمو
 ام هرسفي «طرشلل العف عقي فوذحم لعفل لعاف «حيرلا» ةدئاز امو «ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن

 «طرشلا باوج عراضم لعف «لمت» «فوذحللا لعفلل ةرسفم اهل لحم ال هتلمج ةاهليمت» «هلعب

 .لعاف رسم ريمض هيفو هنوكسلاب موزجم
 ' ءايلا لادبإ هيف زوجيف لعاف مساب سيلو  ناتسبلل مسا  لعاف نزو ىلع هنإف هزئاج» :هلوق :دهاشلا

 . لعاق مسا وه يذلا لعاف ىف زوجي امك ةزمه
 .مظانلا نباو 7 / 777 ليقع نباو «"* / 877 ىنومشألا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم
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 اولاق كلذكو «ءارقلا نم ناحللاو ةماعلا كلذب تعلوأ دقو :زابخلا نبا لاق

 نأ الإ ةبولحو ةبيتكو ةلاسر عمج  بئالحو بئاتكو لئاسر وحن عمجلا ةزمه ىف
 ىف اهل لصأ ال هنأل ءايلا كرحت الو ةزمهلاب  لئابقو زئاجع هصن ام حيشرتلا ىف

 قاحسإ وبأ هزاجأ ءاي اهبلقو «هلك اذه ىف ةزمهلا فيفخت زوجي دقو .ةكرحلا

 .ىهتنا «ههبشو اذه ىف درطم سايق ةزمهلا فيفختو . جاجزلا

 .ءايلاب كلذ لثم ىف فقي هنأ ةزمح نع لقن هنإ :تلق نإف

 ىلع زمهلا فيفخت ىف ميركلا فحصملا مسر عابتاب ذخأي ةزمح نأل :تلق

 .هفلاخي ال مسرلا نإف .نيب نيب ليهستلاب كلذ ىف ةزمحل ذخؤي نأ راتخملا نأ

 . ؟لئاقو عئاب ىف ةزمهلا ةروص ىه ىتلا ءايلا طقن زوجي لهف :تلق نإف

 سايق نوكي ثيح الإ طقنت ال ةزمهلا ةروص نآل اهطقنل هجو ال :تلق

 ىلع تبتك اذإ اهنإف ««؟رينم) وحن اهلبق ام رسكتاو تحتفنا اذإ امك لدبلا اهفيفخت

 . تطقن لادبإلا ةين

 ضعب يف ىب رمو :لاق .ىماع عئابو لئاق نم ءايلا طقن :"”ىررطملا لاقو

 :لاقو ءهبحاص ىلإ تفتلاف «ىطخ :لاقف ؟نم طخ اذه .خيشلا كلذل ىلع وبأ
 . هتعاس نم جرخو هلثم ةرايز ىف انتاوطخ انعضأ دق

 دئالقلاك لْثم ىف ىَري اًرَمَه دحاولا ىف اًنلاث َديز دملاو 0 . 00 سييم 0#

 ةدئاز ةفلاث ةدم لك وهو .ةزمه دملا فرح لادبإ بجي ثلاث عضوم اذه

 «فئاحصو «دئالق» وحن لعافم لاثم ىلع هيف ىه ام عمج اذإ «ةزمه لدبت اهنإف

 لمشو ءزوجع واوو ةفيحص ءايو ةدالق فلأ نم لدبي نهيف ةزمهلاف «زئاجعو

 لهأ نم .ىزرطملاب روهشملا ىوحنلا حتفلا وبأ زرطملا نب ىلع نب ديسلا دبع نب رصان وه )١(
 هقفلاو ةغللاو وحنلا ىف عربو «مزراوخ بطخأ قفوملاو ىرشخمزلا ىلعأرق .مزراوخ

 حرش فنصو  ةئامسمخو نيثالثو نامث ةنس بجر ىف دلو «ةيفنحخلا بهذم ىلع

 تامو .كلذ ريغو .«برعملا حرش ىف برغملاو ءوحنلا ىف حابصملا رصتخمو .تاماقملا
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 9© «:رواسقو ةروسق» :وحن 2"”(نم) هب زرتحاو ء«ءايلاو واولاو فلأآلا (دملا) :هلوق

 . ةدئاز ريغ ةدملا نوكت نأ نم (ديز) هلوقي زرتحاو ءدم فرح تسيل هيف واولا نأل

 نإف «بواثمو ةبوثمو رياسمو :ةريسمو ءزوافمو ةزافم» :وحن زوجي ال لادبإلا نإف
 امهيف لصألاو  رئاتمو بئاصمك هيلع سقي مل لادبإلا هنم ءىش ىف عمس

 «شئاعم» ىف اضيأ زمهلا ذشو ءامهيف سلصألا اذهب قطن دقو «رواتمو بواصم

 لك ىف : ىأ (دئالقلاك) :وحن ىف هلوقو «ءايلا هنع روهشملاو « عفان نع ىورو

 ريسكتلا فلأ تعقو اذإ ةزمه واولاو ءايلا لادبإ هيف بجي عبار: عضوم اذه

 ىف جردناف «فرطلا نم لصفي الأ طرشب ةزمه امهيناث لادبإ ب بجو ةلع ىفرح نيب
 :روص ثالث طباضلا اذه

 واولا لادبإب «لئاوأ هعمج ىف لوقتف «لوأ» :وحن نيواو انوكي نأ :اهدحأ

 . قافتاب اذهو «ةرمه ةيناثلا

 .زمهلاب فئاين هعمج ىف لوقتف "”فين وحن نيءاي انوكي نأ :ةيناثلاو

 ىف لوقتف ءدئاصو ديس وحن اواو رخآلاو ءاي امهدحأ نوكي نأ :ةثلاثلاو

 هيوبيس بهذم اذه ءدياوصو دوايس لصألاو  زمهلاب  دئاوصو دئايس امهعمج
 الو .طقف) نيواولا ىف ةزمهلا نأ ىلإ شفخألا بهذو ءامهقفاو نمو ليلخلاو

 ىلع «دوايسو دياوصو فياين :لوقيف ءايلا عم واولا ىف الو «نيءايلا ىف زمهي

 ءاريظن كلذل نألو ؛امهلقثل ناك امنإ '”(نيواولا ىف لادبإلا.نأ هتهبشو .لصالا

 .(نع) ! ىفو ج ب )غ0(

 .ءات الب روسق : : هيف لاقيو .دسألا :ةروسقلا (؟)

 .فيني فان نم دقعلا ىلع ةدايزلا وه : فينلا (7)

 .ج ب 2
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 - موُيو « نيا :وحن ةزمه الف ةملك لوأ واولاو ءايلا وأ ناءايلا تقتلا اذإ هنال

 . "”ءعضوم

 نم نوايّض - رينانسلا ركذ وهو - نّويَض» عمج ىف برعلا لوقب اضيأ جتحاو 0
 نألف سايقلا امأ ءعامسلاو سايقلل هيوبيس هيلإ بهذ ام حيحصلاو ءزمه ريغ

 هبرق ةهج نم هب ههبشل «ءادرو ءاسك ىلع لمحلاب وه امنإ «لئاوأ» وحن ىف لادبإلا
 عامسلا امأو "”انه كلذكف واولاو ءايلا نيب قرف ال ءاسكو ءادر ىفو) فرطلا نم

 ىكحو «قوسي قاس نم ةلعيف ىهو  زمهلاب قئايس ةقيس ىف ديز وبأ ىكحف
 عوج ىف ىعمصألا نمع نامثع وبأ ىكحو «دئايجو ديج ةغللا جات ىف ىرهوجلا

 .زمهلاب - لئايع ليع
 نوايض :اولاقف عمجلا ىف حص هدحاو ىف حص امل هنأ عم ذاشف نوايض امآو

 .نيض هسايق ناكو «نويض اولاق امك

 .؟دجو اذإ هدحاو ةحص ىف ههباش ام نوايض ىلع ساقي لهف :تلق نإق

 .هيلع ساقي ال هنأ حيحصلاو «سان كلذ ىلإ بهذ دق :تلق

 :تاهيبنت

 قفاوم هنأ ملعف «ءايلاو واولاو نيءايلاو نيواولا (نينيل) :هلوق لمش :لوألا

 . هيوبيسل

 لصف ولف «فرطلاب دملا لابصتا طارتشا (لعافم دم) :هلوق نم مهف :ىناثلا

 "”زجارلا لوقك ةردقم وأ سيواوط وحن ةرهاظ ةدمب

 مساو نميلاب ة ةيرق مسا وهو «نيءايلا نم لك حتفب  ؟نيي» ىلإ عجار اذه :عضوم مسا )١(

 اقفل نم فصو واولا رسكو ءايلا حتفب - وهف «مويا امأو .ءكحيوضو كحاض نيب داو

 هبشأ امو ءرعاش رعشو ليلأ ليل نولوقي امك حرف ةنزب  مويو «مويأ موي :نولوقي «مويلا
 .ج اب (؟0) .كلذ

 .هماظع تنحناو هنس تربك نيح هنم هيقل امو رهدلا فصي - ىنثملا نب لدنج وه :هلئاق (*)

 زجرلا نم وهو - هنيع ءاذقألا تباصأو

 ع | .ىرتئاث هارأو يماظع ىنح :هردصو
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 رواوعلاب نيتيعلا لحكو 0 لاول مالم

 اذهف «ةرورض ءايلا فذحف  دمرلا وهو - روع عمج هنأل «ريواوعلا ديري

 مل لعافم لاثم ىف ةدئاز ةدمب لصفف رعاش رطضا ولو اريدقت فرطلا نع لوصفم
 :27هلوقك ةزمهلا تبجوو اهب دعتي

 رمثو دوسأ ليئايع اهيف 0

 .رواوع. سكع وهو

 لثم لوقلا نم تينب ول لب «عمجلا فلآ ىلاتب لادبإلا اذه صتخي ال :ثلاثلا
 شئفخألا فلاخو .روهمجلاو هيوبيس بهذم اذه ءزمهلاب «لئاوق» :تلق ضراوع

 . عمجلا فالخب هتفخل درفملا ىف لادبإلا عنم ىلإ ابهذف جاجزلاو

 .اذه ىلع هبني نأ مظانلل ىغبني ناكف :تلق نإف

 .ةيعمجلاب هديقي مل هنإف هل لماش (لعافم دم) :هلوق :تلق

 :هب رأثو ءراثآو رآثأ عمجلاو هب بلطلاو مدلا :رأفلاو ,ىلتاق «ىرئاث» سوق «ىنح» :ةغللا -

 - راوع عمج «رواوعلا» اهل انييزت لحكلا اهيف عضو «نينيعلا لحك» هلتاق لتقو همد بلط

 ىوريو ءنيعلا ىف عضويو ففجيو رجش نم ذخؤي لئاسو  نيعلا نم عزني محللا وهو
 ىرثاث لدب ىرغا

 .زاجملا قيرط ىلع الحك  عجولاو ىذألا نم هنيعب رهدلا هلعف ام رعاشلا لعج دقو

 «ىماظع» رهدلا ىلإ مجري ىذلا هيف رتتسملا ريمضلا هلعافو ضام لعف «ىنح» :بارعإلا

 هيلإ فاضم ءايلاو هب لوعفم
 .ىرئاث ىناثلاو ءاهلا لوألاو رتتسم ريمض لعافلاو نيلوعفم بصنت ىرأ «هارأو»

 «رواوعلاب» هب لوعفم «نينيعلا» رهدلا ىلع دوعي هيف رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف «لحكو»
 .لحكب قلعتم رورجمو راج

 .ريواوعلا هلصأ نإف «رواوعلا» :هلوق :دهاشلا

 ءمظانلا نباو 4 /757 ماشه نباو 2” /8759 ةيفلألا حرش ىف ىنومشألا هركذ :هعضاوم
 .3؟ /”ا/5 هيوبيسو

 .ريسكتلا عمج ىف هحرش ىضم )١(

 .ةدئاز ةدمب لصفو ةزمهلا تبجو ثيح «ليئايع» :هلوق هيف دهاشلاو

 1 م
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 الأ وهو ءرخآ ارطش كلذ ىف نينيللا ىناث لادبإل ليهستلا ىف داز :عبارلا

 ةزمه ناك هيف نينيللا ىناث نأ كلذو ءاياوز وحن نم زرتحا «ةزمه نم الدب نوكي

 :هلوقب كلذ نيب دقو ءاي لدبأ مث

 لعج ةواره ٍلثم ىفو امال 2 لعأ امي اَيَرْمَهلا درو حئفاو
 عملا فلأ دعب امم لديلا زمهلا دارملاو ءدهعلل زمهلا ىف ماللاو فلألا

 .دحاولا ىف اديزم ادم هنوكل زمهلا قحتسا ام ىنعأ  نيعونلا ىف لعافم لكاشملا

 اذإ نيعونلا نيذه ىف بجيف «لعافم دم افنتكا نينيل ىناث هنوكل زمهلا قحتسا امو

 وأ ءاي همال اميف ءاي اهلادبإب مث «ةحتف ةزمهلا ةرسك لادبإب اففخي نأ امهمال تلتعا

 ام لاثمو ءايادهو ةيده وحن ءاي همال ام لثم ء«دحاولا ىف ملست مل ةزمه وأ واو

 ةئيطخ وحن ةزمه همال ام لاثمو اياطمو ةيطم دحاولا ىف ملست مل واو همال

 ةفيحص وحن زمهلاب لئاعف ىلع عمجت نأ كلذ عيمج ىف لصألاو ءاياطخو

 لقثتساف ةروسكم ةزمه دحاولا ةدم لادبإب ىياده اياده ىف لصألاو ,فئاحصو

 حاتفناو اهكرحتل افلأ ءايلا تبلق مث «ىئاده راصف ةحتف ةرسكلا لادبإب ففخف كلذ

 نم ىهو نيفلأ نيب عمج ىف ةضراع ةزمه عوقو لقثتساف ءاءاده راصف اهلبق ام

 ءاياده راصف ءاي ةزمهلا تلدبأف تافلأ ثالث ىلاوتك كلذ ناكف .فلألا جرخم

 .اياده ىف لمعلاك اياطم ىف لمعلاو

 ةلدبم ىلوألا  نيتزمهب - «ٌئئاطخ هلصأف ةزمه همال امم هوحنو اياطخ امأو

 مث نيتزمه عامتجال «ءاي ةيناثلا لادبإ بجوف ةملكلا مال ةيناثلاو دحاولا ةدم نم

 اذه ءاياده ىف قبس امك ءاي ىلوألا تلدبأ مث افلأ ةيناثلا تبلق مث ىلوالا تحتف

 ىف لدبت ال دحاولا ةدم نأ ىلإ ليلخلا بهذو «نييرصبلا روهمجو هيوبيس بهذم

 ريصيف ءايلا ىلع ةزمهلا ميدقتب بلقي لب «نيتزمه عامتجا مزلي الئل ةزمه اذه

 .ةزمه ءايلا بلق سايقلا نأب ضرتعاو «مدقت امك لعي مث «ىئاطخ

 ةحص ىلع لديو .لوصألا هيضتقي ام ىلع امهيف لمع ناتزمه عمتجا اذإو

 ىلع - نيتزمهب - «ىئئاطخ ىل رفغا مهللا» :برعلا ضعب لوق هيوبيس بهذم
 , .كئالق باب : ىنعأ ؛لوألا عونلا نم ةلثمألا هذهو ءذاش وهو «لصألا
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 اهنوكل ءةزمه واولا لادبإب  ىئاوز هلصأ ءاياوزو ةيواز هلاثم ىناثلا عونلاو

 افلأ ءايلا تبلق مث «ىءاوز راصف حتفلاب ففخ مث .لعافم دم افنتكا نينيل ىناث

 .اياده ىف مدقت ام وحن ىلع ءاي ةزمهلا تبلق مث ءآءاوز راصف

 صخ هنإف ءةزمه همال ام ةتيطخ وحن مظانلا مالك لمسثي مل :تلق نإف

 . لعأ امب كلذ

 ىف اهجردأف ةزمهلاو فلألاو ءايلاو واولا ةلعلا فورح .: : حراشلا لاق :تلق

 :لاوقأ ةث 5 ةزمهلا ىف نويوحفلا ىكحو همالك

 «ىسرافلا بهذ هيلإو «ةلع فرح اهنأ :ىناثلاو ءحيحص فرح اهنأ :اهدحأ

 .ةلعلا فرحب ةهيبش اهنأ :ثلاثلاو

 اذإ لعاقم لاثم ىلع عومجملا نأ : ىنعي (اواو لعج ةواره) :وحن ىف هلوقو

 عضوم لعج ةواره واوك هيف تملس لب دسحاولا ىف لعُت مل اواو همال تناك

 ةواره فلأ بلقب قئاره لصألاو «ىواره :لاقيف ءواو هعمج ىف ةروكذملا ةزمهلا

 اهلبق ام حاتفناو اهكرحتل املأ واولا تبلق مث ءوءاره راصف ختفلاب ففخ مث «ةزمه

 اًبلط ءاواو ةزمهلا اولدبأف «ءقبس امل ةزمه امهنيب نيفلأ اوهركف ءاءاره راصف

 عمجلا ةلكاشم دصقف ؛فلأ دعب ةعبار هدحاو ىف ترهظ واولا نأل ؛لكاشتلل

 .هدحاول

 :تاهيبنت
 ىف حيحصلا ىرجم لتعملل ءارجإ ءاي همال اميف ةزمهلا رارقإ ذش :لوألا

 :هلوق

 2 اوريزا ىتح انه ما ىف | (0ياَنَكا او ريزأ يح انسثالَك اَنماَقَم يف اًمادقأ تلازامف

 ردب موي نيملسملا ريمأ ناكو ِدَلَك ىبنلا مع نبا بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةديبع وه: هلئاق )١(

 .ليوطلا نم وهو .ءارفصلاب تامو هلجر تعطقف
 كو ةزمهلا مضب - 'اوريزأ» مهنع هللا ىضر ةزمحو اًيلعو هسفن اهب دازأ «انتثالث» :ةغللا

 . توملا ىهو - ةينم عمج - ؛ايئانملا» ةرايز راز نم رازأ لوهجم نم ىازلا

 يل
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 ىفو ءءاي همال نأل ؛«ىواده» مهلوق ىف واو ةزمهلا لادبإ ذش :ىناشلا

 ىواده ىلع سايقلا شفخألا زاجأو ءدحاولا ىف تلعأ واو همال نأل «ىواطُم

 .ةظفللا هذه الإ هنم لقني مل ذإ «فيعض وهو

 واولا تحص ىّلاعَف نزو ىلع اهلك عومجلا هذه نأ نييفوكلا بهذم :ثلاثلا

 ايادهو ءدرفملا ىف تلعأ امك اياطم ىف تلعأو «درفملا ىف تحص امك ىواده ىف

 بهذ انإو «ماغدإلاو لاديإلاب ةيطخ ىلع ءاجف اياطخ امأو .« لصألا نزو ىلع

 بهذم ةحص ىلع لديو «حيحصلا ىلع لتعملل المح لئاعف اهنأ ىلإ نويرصبلا
 لوقك ىلاعف اهنزو نأ ليلخلا نع مهضعب لقنو . ايئانملا اوريزأ ىتح :هلوق نييرصبلا

 .هبهذم نايب مدقتو «ةرخؤملا ةدملا نم لدب هدنعو

 دشألا ىفوو هبش ريغ ءدَب ىف در نيواولا لَوُأ ًرمهو اواو

 ةزمه اهلادبإ بجي امهالوأ نإف «ناواو اهلوأ ىف عمتجا ةملك لك نأ : ىنعي

 : نيطرشب
 .ىرووو ىفوو وحن لعاف فلأ نم الدب ةيناثلا نوكت الأ :لوألا

 : ىأ "2لأوألا ىثنأ ىلؤولا ففخم ىلوولاك ةزمه نم الدب نوكت الآ :ىناثلاو

 لصاوأ ةلصاو عمج ىف : كلوق نيطرشلا دوجول اهلادبإ بجي ام لاثمف «ءاجلإلا

 فاضم انو اهمسا «انمادقأ» «تحرب امف» ىورو «ناك تاوخأ نم «تلار امف» :بارعإلا -

 ىف «ان» نم لدب ةانتثالث» «لاز ربخ بصن لحم ىف رورجمو راج ءانماقم ىف» ءهيلإ
 لوهجملل ىنبم «اوريزأ» «ايئانملا اوريزأ نأ ىلإ» :ىنعي ىلإ ىنعمب ةياغلل «ىتح)» ءانماقم

 .ناث لوعفم «ايئانملا) لعافلا نع بان لوعفم هيف ريمضلاو

 ةعس ىف هيف هفذح بجي ىذلا عضوملا ىف ةلعلا فرح هيف تبثأ ثيح «ايئانملا» هلوق :دهاشلا

 . ايانملا لوقي نأ هجولاو  حيحصلا ىرجم لتعملل ءارجإ «مالكلا

 .مظانلا نباو ءال /4731 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
 )١( أجل اذإ لأو نم ليضفت لعفأ وه :ىنومشألا لاق .
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 اهنأل ءةلصاو فلأ نم لدب ةيناثلاو ةملكلا ءاف امهالوأ نيواوب - لصاوو لصألاو

 ةزمه ىلوألا تلدبأف «لوألا ىف ناواو عمتجاف ءاهلادبإ نم دبالف ةبراض فلاك

 لوو هلصأ ىلوالا عمج لوالاو ءلصيوو هلصأو «لصاو ريضغصت لصيوأ كلذكو
 نم الدب ةيناثلا تناك نإف .دعوأ :تلق بكوك لاثم ىلع دعولا نم تينب ولو

 .زئاج هنكلو «لادبإلا بجي مل ةزمه نم وأ لعاف فلأ

 :ناهيبنت

 ىف هترابع نأ الإ ةيفاكلا ىف امهركذو يناثلا طرشلا انه ركذي مل :لوألا

 «لعاف فلأ نم الدب ةيناثلا نوكت الأ طرش هنأل ؛دارملاب ةيفاو ريغ لوألا طرشلا

 «لادبإلا بجو لعاف فلأ نم الدب تسيلو ةدئاز ةدم تناك ول اهنأ مهوي كلذو

 ىف امك ةيلصأ ريغ ةدم ةيناثلا نوكت الأ :لاقي نأ ةرابعلا ريرحتف «كلذك سيلو

 :روص ثالث كلذ ىف جردنيل «ليهستلا

 .دئاز نم ةلدبم اهنإف .ىروو :ىلوألا

 .هلعاف ملسي مل ام ىلإ هدرت مث لعوف لاثم دعولا نم ىنبت نأ :ةيناثلاو

 روصلا هذهف .داعوو :لاقيف .2"”راموُط لاثم دعولا نم ىنبت نأ : ةثلاثلاو
 لادبإلا اوبجوأف ةثلاثلا ىف موق فلاخو ءرزوجي لب لادبإلا اهيف بجي ال ثالثلا

 ريغ اهلبق ىتلا ةمضلا نإف ؛دئاز نم ةلدبم ريغ ةيناثلا نوكو «نيواولا عامتجال

 راوجب لوقلا هللا همحر  فنصملا راتخاو ءروفصع نبا بهذ اذه ىلإو «ةضراع

 نع لخت ملف «ةدئاز ةدم اهنكل .ددجتم ريغ اهدم ناك نإو ةيناثلا نأل «نيهجولا
 . ةبلقنملا فلألاب هبشلا

 لاصتا نوكي نأ وهو ءرمخآ اطرش لادبإلا بوجول ليهستلا ىف داز :ىناثلا

 لوقتف «ىأولا نم لعوعفا ىنبت نأ كلذ لاثم «ةلصاف ةزمه فذحي اًضراع نيواولا

 ءايلا تبلقو ءةرسك دعب اهنوكسل ءاي ىلوألا واولا تبلقف  ىأوأوا هلصاو «ىأوأيإ
 ءايلا ىلإ ىلوألا ةزمهلا ةكرح تلقن اذإف ءاهلبق ام حاتفناو اهكرحتل املأ ةريخألا

 )١( ةفيحصلا :راموطلا .
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 وهو اهلصأ ىلإ ءايلا تعجرو «اهنع ءانغتسالل لصولا ةزمه تفذح ةنكاسلا
 لوأ ناواو عمتجا دقف «ىأوو ىلإ ةملكلا ريصتف ءاهبلق بجوم لاوزل «واولا

 ةزمهلا ةكرح تلقن ول كلذكو .ناهجولا زوجي نكلو «لادبإلا بجي الو .ةملكلا
 هريغ بهذو :ليق «ىسرافلل اقافو ناهجولا زاج «اوو» تراصف واولا ىلإ ةيناثلا

 .لقنت مل وأ ةيناثلا تلقن ءاوس كلذ ىف لادبإلا بوجو ىلإ

 نمّتئاو ْرئآك نكسي نا ةملك نم نيّرمهلا ىناَث لدبا اًدَمَو

 ناك ةملك ىف ىرخأ تعمتجا اذإف رسمع اهب قطنلا ىف لقتسم فرح ةزمهلا

 .رودن ريغ ىف فيفختلا كاذ ذإ بجيف رسعأ اهب قطنلا

 :لاوحأ ةثالث اهلف ةملك ىف ناتزمهلا عمتجا اذإف

 نأ :ثلاثلاو ءهسكع :ىناشثلاو «ةيناثلا نكستو ىلوألا كرحتت نأ :لوألا
 تنكسو ىلوألا تكرحت اذإف ءرذعتمف اعم انكسي نأ وهو :عبارلا امأو ءاعم اكرحتت

 لدبتف ءاهلبق ام ةكرح سناجي دم فرح ةيناثلا لادبإ رودن ريغ يف بجو« ةيناثلا
 وحن ةرسكلا دعب ءايو ءرثوأ وحن ةمضلا دعب (واوو «رثآ وحن اّفلأ ةحتفلا دعب
 ءردانف ءءادتبا نيتزمهلا قيقحتب '” # .. . مهفالئإ ظ أرق نم ةءارق امأو ءراثيإ

 ءاف ةيناثلاو ماهفتسالل ىلوألا نأل لادبإلا هيف بجي الف «ديز ْنَمَتَأْأ» وحن امأو

 .ةدحاو ةملك نم اتسيلف «لعفلا

 «ماللا عضوم تناك نإ ءاي ةيناثلا تلدبأ ةيناثلا تكرحتو ىلوألا تنكس اذإو

 «ىأرق لوقت كنإف ءأرق نم رطمق ءانبك لوألاف «نيعلا عضوم تناك نإ تححصو
 يناثلاو «ماللا عضوم اهنأل ؛ءاي ةيناثلا لادبإ بجوف ناتزمه ىقتلاف ءاأرق لصالاو

 الف ىلوألا تمغدأو «نيعلا عضوم ىف اهنأل ةزمهلا تحص «لآالو لاس وحن

 . فعاضملا نيعلا عضوم ىف نيتزمهلا نأل «ةتبلأ اذه لثم ىف لادبإ

 00 '.مسقلا اذه نايب مظانلا لمهأ دق :تلق نإف

 .شيرق ةروس '؟ ةيآلا نم(١)
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 ال هنأل ءهركذ كرتف نيعلا عضوم ىف هنم ناتزمهلا امم  لآآأس وحن امأ :تلق
 :هلوق نم ذخوؤي دقف ةملكلا مال عضوم ىف هاتزمه امب رطمق وحن امأو هيف لادبإ

 .كلذ ىلإ حراشلا راشأ دقو « ىتأيسو

 ةيناثلا نكت ملو ةملكلا مال عض وم ىف ناتزمهلا تعقو نإف :تلق نإف

 .ءاي لدبت مأ امهتيناث ححصتأ ءافرط

 برعلا تعمجأ دقو .ماغدإلا مزل تححص ول اهنأل ءاي لدبت لب :تلق

 أرق نم تينب اذإف «لاآس وحن نيئيع اتناك اذإ ةملك ىف نيتزمهلا ماغدإ كرت ىلع

 . ةيناثلاو ىلوألا تحصو ماللا

 ءال وأ ماللا عضوم امهتيناث نوكت نأ امإف نيتكرحتم ناتزمهلا تناك نإو

 نأل .عاونأ ةعست هلف ىناثلا امأو «هنايب ىتأيسف امهنم لوألا امأف ؛نابرض ناذهف

 ثالثلا لاوحألا هذه نم لك ىلعو .ةمومضم وأ ةروسكم وأ ةحوتفم امإ ةيناثلا

 ءءاي لدبت ةعبرأ اهنم ؟ةعست هذهف .ةمومضم وأ ةروسكم وأ ةحوتفم امإ ىلوألاف

 لدبت ةسمخو «ةمض وأ ةرسك وأ ةحتف دعب ةروسكملاو ةرسك دعب ةحوتفملا ىهو

 «ءةمض وأ ةرسك وأ ةحتف دعب ةمومضملاو «ةمض وأ ةحتف دعب ةحوتفملا ىهو ءاواو

 بلقني رسك رثإ ءايو اواو بلق حتف وأ مض رْثِإ حتفي نإ
 :عاونأ ةثالث مكح «تيبلا اذه نم ملعف

 - نيتزمهب  مديأأ هلصأ مدآ ريغصت «مديوأ» :وحن مض دعب ةحوتفملا :لوألا
 .اهلبق ام مامضنال اواو ةيناثلا تلدبأف

  7هاله ١



 «ةزمهلا نم ال مدآ ىف فلألا نم لدب مديوأ ىف واولا لعلف :تلق نإف
 .هب ليثمتلا حصي الف «متاخ ريغصت متيوخ ىف واولاك نوكتف

 ترغص اذإ :بابللا بحاص لاق «مهضعب مالك ىف عقو هجو اذه :تلق

 براض ىف لوقت امك مداوأو مديوأ :تلقف اواو فلألا تلدبأ هتعمج وأ مدآ

 نأل .ةزمهلا نم لدب واولا نأ نم مدقت ام حجارلاو . ىهتنا .ء«براوضو بريوض

 .عمجلا ىفو ريغصتلا ىف لاز مدآ ىف اًفلأ اهلادبإل ىضتقملا

 نيتزمهب - مدآأ هلصأو مدآ عمج (مداوأ) وحن حتف دعب ةحوتفملا :ىناثلاو

 .حتف دعب ةحوتفم اهنوكل (واو ةيناثلا تلدبأف

 .ءايلا فالخب ءءافخلاو ةفخلا ىف اهل اهتاواسمل :تلق

 : هيبنت

 ليضفتلا لعفأ ىف لوقتف ءءاي عونلا اذه ىف ةزمهلا لادبإ ىلإ ىنزاملا بهذ
 50 1 كَ :

 .ورمع نم نوأ وه :لوقت روهمجلا بهذم ىلعو ورمع نم نيأ  ديز نأ نم
 . ؟مدآ عمج مداوأب عنصي فيك :تلق نإف

 راص هنأل ؛مدآ ىف ةزمهلا نم ةلدبملا فلألا نم الدب هيف واولا لعج :تلق

 .متاح ةلزنمب

 حتفو ةزمهلا رسكب  عبصإ لاثم وهو ميإ وحن رسك دعب ةحوتفملا : ثلاثلاو
 راصف ماغدإلا ىلإ الصوت ةزمهلا ىلإ ميملا ةحتف تلقنف - ممأأ هلصأ ءمأ نم ءايلا

 :عاونأ ةثالث لمشف اقلطم ءاي لدبت ةروسكملا نأ ىنعي (اًقلطم رسكلا وُذ)

 .ةلعفأ نزو ىلع ةممأأ هلصأ .مامإ عمج ةمئأ وحن حتف دعب ةروسكملا لوألا

 ءاي ةيناثلا تلدبأ مث ةمئأأ راصف ماغدإلا ىلإ الصوت ةزمهلا ىلإ ميملا ةرسك تلقنف

 .اهراسكنال

 ءممأأ هلصأ مأ نم دمثإ لاثم وهو ءميإ وحن رسك دعب ةروسكملا : ىناثلاو

 .اهلبق ام راسكناو اهراسكنال ءاي ةيناثلا تلدبأف «مأأ مغدأو لقنف
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 «ننأأ هلصأ «نئي هتلعج اذإ هتننأآ عراضم نيأ وحن ةمض دعب ةروسكملا :ثلاثلاو

 مث ءاهتكرح سناجت اهنأل ءاي ةيناثلا تلدبأ مث مغدأو ةزمهلا ىلإ نونلا ةرسك :تلقنف

 :اضيأ عاونأ ةثالث لمشف اقلطم اواو لدبت ةمومضملا نأ ىنعي

 ببأأ هلصأ  ىعرملا وهو بأ عمج ْبوأ وحن حتف دعب ةمومضملا :لوألا

 مث“ «بأأ راصف ماغدإلا ىلإ الصوت هئاف ىلإ هنيع ةكرح تلقنف «لعفأ نزو ىلع
 .اهتكرح سناجت اهنأل اواو ةيناثلا لادبإب ففخ

 مضو ةزمهلا رسكب  عبصإ لاثم وهو - موإ وحن رسك دعب ةمومضملا :ةيناثلاو
 اواو ةيناثلا تلدبأ مث مغدأو ةزمهلا ىلإ ميملا تلقنف ءممأآ هلصأ مأ نم  ءابلا

 .اهمامضنال

 ةزمهلا مضب - عبصأ لاثم وهو  «موُأ» وحن مض دعب ةمومضملا :ثلاثلاو

 ةيناثلا 5 مث «مدقت امك مغدأو ميملا ة ةمض تلقنف «.ممأأ هلصأ مأ نم - ءايلاو

 ..اهلبق ام مامضناو اهمامضنال ءاواو

 مض دعب ةروسكملا :امهدحأ ةعستلا هذه نم نيعون ىف شفخألا فلاخ

 هتننأ عراضم ىف لوقيف ءاي اهلدبأف «ةرسك دعب ةمومضملا :رخآلاو .اواو اهلدبأف

 ام ةكرحب نيعونلا نيذه ىف ةزمهلا ريديف «ميإ مأ نم عبصإ لاثم ىفو «نوأ

 .حيحصلا وهو ءامهتكرحب امهريدي هريغو ءامهلبق

 نأ وهو - '”(نيتكرحتملا) نيتزمهلا عامتجا ىبرض نم لوألا برضلا امأو
 :هلوقب هيلإ فنصملا راشأ دقف «ماللا عضوم امهيناث نوكي

 0 مآ اظفل نكي ملام

 .ج أ )١(

 ١لمهة ١



 ةيلصأ تناك ول «ةريخألا واولا نأل ءاواو هلادبإ زوجي الو ءمض وأ رسك وأ

 دعب ادعاصف ةعبار بلقت اذكو ءادعاصف ةشلاث ءاي تبلقل ةمض وأ ةرسك تيلوو

 ءاي كلذ دعب تلدبأل ههدصب نحن اميف اواو ةريخألا ةزمهلا تلدبأ ولف «ةحتنفلا

 . ءايلا تنيعتف

 :هلوقو

 مأ هيناث ىف نّيهجو هوحنو مْؤأو 00

 وحن ةعراضملل هيتزمه لوأ اميف ةيناثلا ةزمهلا لادبإ بجي ال هنأ ىلإ ريشي
 « موأ :تلق تئش نإف «قيقحتلاو لادبإلا :ناهجو هيف زوجي لب مأ عحراضم «مؤأ

 ءاي اهلادبإب نيأ «نأ عراضم ىف لوقت كلذكو  قيقحتلاب  مؤأ تلق تئش نإو

 ةلعو ةعراضملل ىلوألا "”نوكل)  قيقحتلاب  نثأ :تلق تئش نإو ءاهراسكنال

 . ءايلاو ءاتلاو نونلا اهتبقاعمل ماهفتسالا ةزمهب ةعراضملا ةزمه هبش كلذ

 :هيبنت

 ريغ ىف بجاو ةعراضملا ريغل هيتزمه ىلوأ اميف لادبإلا نأ اذه نم مهف دق

 اضرعم سايقلا نع نكو ظّفحاف ىّضم ام فالخ ىلع ىّتَأ امو

 «ةمثأ» ىلإ .ىضم ام فالخ ىلع ىتأ امو :هلوقب راشأ :اهحرش ىف لاق

 رفغا مهللا» برعلا ضعب لوق ىلإو «نييفوكلاو رماع نبا ةءارق ىهو .قيقحتلاب
 ريغ قيقحتو :ليهستلا ىف لاقو «كلذ وحنو «نيتققحم نيتزمهب - «ىئئاطخ ىل

 :فيرعتلا زاجيإ ىف لاقو «ةيفاكلا ىف ال فلاخم وهو .ةغل لاصتالا عم ةنكاسلا

 :هلوقو «ةيفاكلا ةقفاوم هرهاظو «قيقحتلا ذشي مل ام

 ل ريغصت ءاي وأ الت رسك اًفلأ بلقا ءايو
 1 :نيعضوم ىفف ءاي اهبلق بجي فلألا نأ :ىنعي

 )١(ب ٠ج.
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 ىفو «حيباصم حابصم عمج ىف هلوقك ءاهلبق ام رسك ضرعي نأ :امهدحأ

 رذعتل اهتمالس نكمي مل ءريغصتلاو عمجلل اهلبق ام رسك امل هنال «حيِبصُم هريغصت
 .ءاي تراصف اهلبق ام ةكرح سناجي فرح ىلإ تدرف ةحتف ريغ دعب فلألاب قطنلا

 ءاي نال ءلّيَُع لازغ ريغصت ىف كلوقك ريغصتلا ءاي اهلبق عقي نأ :يناثلاو
 .ةروسكم ءاي تبلقف ءاهدعب فلألاب قطنلا نكمي ملف «ةنكاس الإ نوكت ال ريغصتلا

 «!(واولاب) لعفي هنأ : ىنعي ؛(آالعفا اَذ واوب) :هلوقو .اهيف ريغصتلا ءاي تمغدأ مث

 ءاي دعب اهعوقول وأ .اهلبق ام رسكل «ءاي اهلادبإ نم فلألاب لغفي ام رخآ ةعقاولا

 .ريغصتلا

 ناوضرلا نم امهنألو َوِزْعَو وضر امهلصأ ىِزْعو ىضر وحن : :لوألاف
 ضرعتت ريخأتلاب اهنأل ءارخآ اهنوكو ءاهلبسق ام رسكل ءاي واولا تبلقف وّرْغلاو

 نم نوكسلا هيضتقي امب تلموعف ءاهتمالس ترّذعت تنكس اذإو «فقولا نوكسل
 واولا رثأتت مل مث نمو «ظفللا بسانتو ةفنخلا ىلإ الصوت ءاي اهلادبإ بوجو

 اهدضعي ام ةرسكلا عم ناك اذإ الإ ءجوعو ضوعك ةفرطتم ريغ ىهو ةرسكلاب
 . طايسو ضايحك

 ءايلا تعمتجاف ًاويرج هلصأو رج ءورج ريغصت ىف كلوقك :ىناثلاو

 ءاي واولا تبلقف «لالعإلا نم عناملا دقفو «نوكسلاب امهادحإ تقبسو واولاو
 . ىرج راصف ءايلا ىف تمغدأو

 (رخآ ىف العا و واوب) :هلوق نم هل دوصقمب عونلا اذه سيلو :حراشلا لاق.

 «ءايلا عم اهعامتجال «ءاي واولا بلق نأل :لوألا عونلا ىلع هيبنتلا هدوصقم امنإ

 ىلع ريغصتلا ءاي اهقبس امب الو ةفرطتملا واولاب صتخي ال نوكسلاب امهادحإ قبسو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم. ىف هركذ ىتأيس ام

 َرْثِإ اهعوقول ءاي فلألا لدبت :ليهستلا ىف لاق كلذلو ؛حيحص اذه :تلق
 ىف رصتقاف «ىهتنا «ةفرطتم ةرسك رثإ ةعقاولا واولا اذكو ءريغصتلا ءاي وأ ةرسك
 «ةوجش هلصأ (ةيجشاا هلاثم (ثينأتلا ان لبق وأ) :هلوقو) .ةرسكلا ركذ ىلع واولا
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 ثينأتلا ءات نأل «ةفرطتم اهب لعف ام ثيناتلا ءات لبق واولاب لعفف ءوجشلا نم هنال

 لاثم وهو «نايجش» هلاثم (نآلعق ىتدايز وأ) :هلوقو ."”لاصفنالا مكح ىف
 مكح ىف نونلاو فلألا نأل ؛ءاي واولا تبلقف «ناوجش هلصأ ءوجشلا نم «نابرظ

 :هلوقو . ثينأتلا ءات لثم اضيأ لاصفنالا

 اوأاراضيأاذ 020.

 ...اًبلاغ حيحص هنم لعَفلاو اًنيع تما ردصم ىف

 نيعلا لتعم لعف ردصمل انيع ةعقاولا واولل بجي روكذملا لالعإلا نأ :ىنعي

 ىف هنيع تلعأ امل هنكل «ماوص هلصأ ءامايص ماص وحن فلأ اهدعب نوكي نأ طرشب

 اهباقب تلتعاف «ءايلا هبشي فرح لبقو «ةرسك دعب ردصللا ىف اهؤاقب لقثتسا لعفلا

 ذوال وحن نأل ءانيع لعملا ردصم ىف لاقي نأ ىلوألاو .لعي ال هرذدصم نأل "اول

 .لعي مل نإو لتعم وهف «ةلع فرح هنيع ام لك ذإ «لتعم هيلع قلطي

 . ؟فلأآلا طارتشا لحوم نبأ نمف :تلق نإف

 رح لاح وسنن حيمصلا هيأ بلقلاف ٠ ؛نيعلا لملا لعفلا ردسعم نم لف ىلع

 نأ ىلع لعف هنزو اس حيحصتب هسبنو : ةيفاكلا حرش ىف لاق ؛داَوع ضيرملا داعو

 دقو «هب صتخي ال روكذملا لالعإلا نإف ؛رظن لاعفب هصيصخت ىفو :تلق

 /  .هركذ قبس امل لعأف ءاداوقنا لصألاو ءادايقنا داقتاب حراشلا لثم

 سا :ناهيبنت
 هقح ناكو) رفن :ىأ «اراون راث» :اولاق ردصم لاعف ىف حيحصتلا ردن :لوألا

 ., 2(لالعإلا

 ب نق )١(

 .هب ذاعو هيلإ أحل هب ذالو «ضعبب مهضعب ذال - ةذوالمو اذاول موقلا ذوال ()

 . (لالعإلا هقح ناك نإو) ب ىفو -- ج أ 5
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 .هل ريظن الو :ةيفاكلا حرش ىف لاق

 وأ اردصم لعف نم لالعإلا هقح ام ححصي دقو :ليهستلا ىف لاق :ىناثلا

 نأ نم مدقت ام فلاخي وهو :لالعإلا امهنقح نأ ىف لاعفو لعف نيب ىوسف

 .حيحصتلا لعف لّعف ىف بلاغلا

 َنَع ثيح هيف لالعإلا ذب مُكحاف ٠ نكس وأ لأ نم ىذ ْعْمَجو

 تنكس وأ دحاو ىف تلعأ عمج نيع ىهو اهلبق ام (روسكم واولا تعقو اذإ

 1 .واولا دعب فلألا عوقو طرشب ءاي اهبلق بجو

 تناكو «عمجلا ىف ة واولا لبق ام رسكنا امل نكل «راود هلصأ رايد وحن :لوألاف

 دوجو اهطلست ىوقو ءاهيلع ةرسكلا تطلسف تفعض' ءاقلأ اهبلقب ةلعم دارفإلا ىف

 .فلأآلا

 ٠ عمجلا ىف ف واولا ليق ام رسكنا ال نكلو «باوث هلصأ بايث وحن :ىناثلاو

 اهطلست ىوقو اهيلع ةرسكلا تطلستف ءاضيأ تفعض ةنكاس دارسفإلا ىف تناكو

 1 .فلالا دوجو

 .؟فلالا طارتشا ذخؤي نيأ نم :تلق نإف

 :هلوق نم :تلق
 2 2 ما هما 52 يم

 ليحلاك ىلوأ لالعإلاو ناهجو لمعف ىفو ٌةلعف اوححصو
 وأ هدحاو ىف تلعأ عمجل نيع ىه اهلبق ام روسكم واو لك نأ كلذ نايب

 عقت مل فلأ اهدعب نكي مل نإف ءال وأ فلأ اهدعب نوكي نأ نم ولخت ال «تنكس

 | :نينرو ىف الإ

 نأ ملعف «تيبلا اذه ىف امهمكح نيب دقو «لعف :رخآلاو «ةلعف :امهدحأ

 .لاعف وهو امهريغ ىف وه امنإ لالعإلا بوجو
 وحن لاعف وهو هلالعإ بجي مسق :ماسقأ ةثالث روكذملا عمج ا نأ لصاحلاو

 . بايثو رايد

 و ١5



 مسقو «ةزوكو روكو «ةدوعو دوع وحن ةلعف وهو «؛هحيحصت نيعتي مسقو

 «ليحو ةليحو جوحو ةجاح وحن لعف :وهو ىلوأ لالعإلاو :ناهجو هيف زوجي
 ففخف ناسللا لمع لق فلألا تمدع امل اهنال «ةلعف ىف حيحصتلا بجو امنإو

 فلألا مدع ىلإ مضنا هنأل ءاهلالعإ زجي ملو ءتحصو «ةرسكلا دعب واولاب قطنلا

 حيحصتلا هيف زاجف لعف امأو .ثينأتلا ءاه ببسب فرطلا نع اهدعبب واولا نصحت

 لقثو تفعض دق فرطلا نم اهبرقل اهنأ ىلإ (رظن لالعإلاو فلألا مدع ىلإ ظن

 :تاهيبنت

 الإ "”ناوخ وحن ليي ال درفملا نأ (ٍنيع ىذ عمجو) : هلوق نم مهف :لوألا

 .رايصو نايص «9(راوصلاو «ناوصلا) ىف مهلوق ذشو «هركذ مدقت دقف ردصملا

 لعت مل واولا نإف «لاوطو ليوط نم (نّكَس وأ لعأ) :هلوقب زرتحا :ىناثلا
 :"9هلوق ردنو « نكست ملو هيف

 اهّلاَيط لاجرلا ءاّرعأ نأو 20200.0............

 .ماعطلا هيلع لكؤي ام :سوماقلا ىف لاق - بارغو  باتكك :ناوخلا )١(

 سوماق ه .هيف ناصي ام :نيثلثم ةنايصو بوثلا ناوص :ناوصلا (؟)

 .سوماق ه .رقبلا نم عيطق :بارغو باتكك :راوصلاو

 .- ليوطلا نم وهو - ىئاطلا ىئاهبنلا نابز نب فينأ وه :هلئاق (”)

 .ةلذ ةءامقلا نأ ىل نيبت :هردصو

 نم (ءازعا) ناوهو ة ةعض (ةلذ) رغصو لذ اذإ - لجرلا ؤمق نم ةماقلا رصق (ةءامقلا) :ةغللا

 .لاوط هلصأو ليوط عمج (اهلايط) ةلذلا دض ةعنملاو ةوقلا ىهو «ةزعلا

 نأو ةلذملاو ةعضلا ليلد ناسنإلا ىف ةماقلا رصق نأ  ةسرامملاو ةبرجتلا دعب ىل رهظ :ىنعملا

 .ةماقلا لاوط نوعرافلا مه نوباهملا ءازعألا لاجرلا

 «ةءامقلا» بصنو ديكوت فرخ «نأ» هب قلعتم رورجمو راج «ىل» ضام لعف (نيبت) :بارعإلا

 «نأو» نيبت لعاف عوفرم ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد ام عم نأو «نأ ربخ «ةلذ» نأ مسا

 ؟لاجرلا»و فاضم وهو نأ مسا (ءازعأ) بصنو ديكوت فرح نأو «فطع فرح واولا

 - .هيلإ فاضمو نأ ربخ «اهلايط» هيلإ فاضم
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 .دّيج عمجب ءانغتسالا نم نوكي نأ لمتحيف ءدايجو داوج امأو

 ماللا ةحص :وهو رخآ اطرش لالعإلا بوجول ليهستلا ىف داز :ثلاثلا

 الثل ححصي هنإف ”ناير عمج ىف ءاورو وج عمج ىف ءاوج وحن نم ازارتحا

 .ةزمه ماللاو ءاي نيعلا لادبإ «نالالعإ عمتجي

 اب اصوصخم لالعإلا بوجو ىف فلألا طارتشا ليهستلا ىف لعج :عبارلا

 .هدحاو ىف واولا تنكس

 ىف اهيلو نإ اهنكاس وأ اًقلطم نيعلا لتعم دحاول عمج نيع وأ :هصن ام لاقف
 اذإ لعفو ةلعف ىف بجي لالعإلا نأ هاضتقمو . ىهتنا . ماللا تحصو فلأ عمجلا

 ةلعف اوححصو) :هلوق نوكيو «ميقو ةميقو «ريتو ةرات وحن امهدحاو نيع تلعأ

 .ةجوزو جوز وحن هدحاو نيع تنكس امب ناصوصخسم (ناهجو . . .لعف ىفو

 ام ححصي دقو «هيف :هلوق اضيأ كلذ ىلع لديو ءاردان جوحو ةجاح وحن نوكيو

 ٠ .اعمج وأ (ردصم لعف نم لالعإلا هقح

 اولاق امك ةروث :سايقلاو «ةريثو رونا :مهلوق ىف ةلعف لالعإ ذش :سماخلا

 طقألا نم ةعطق روث و«ناويحلا روث نيب قرفلل كلذ اولاق دربملا نعو «ةدوعو دوع

 - نيعلا نوكسب  ةلعف ىلع هوعمج :ليقو «ةروث اذه ىفو «ةريث :كلذ ىف اولاقف

 ةروث :برعلا تلاق : ليقو «ءايلا تيفقبو تكرح مث اهنوكسل «ءاي واولا تبلقف

 ام راسكنال ءاي واولا تبلقف ليوط عمج هنال ؛اهلاوط :لصالا نإف (اهلايط) هلوق :دهاشلا -

 ةيوق ىهف درفملا ىف ةكرحتم اهيف واولا نال «عمجلا ىف ءاي بلقت الأ سايقلا ناكو ءاهلبق

 شيعي نباو 26 /1 ماشه نباو 0 | ىنومشالا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ٠١. مذ

 )١( .ةريثك عضاومل مساو «ضرألاو ءامسلا نيب ءاضفلا وه :وحلا 1

 تقبسو ءايلاو واولا هيف عمتجا نايور هلصأ :نايرو «ناشطع دض - ءاملاب وترم :ىأ :نايرو

 .ءايلا ىف ءايلا تمغدأو ءاي واولا تبلقف نوكسلاب امهادحإ

 ١ هك ْ و



 . دربملاو جارسلا نبا بهذو ءاذحاو ىرجم عمجلا اورجأو امهيف واولا اوبلقف - ناريثو

 تبلقف «ةراجحك ةرايث هلصأو ةلاعف نم ةروصقم ة ةريث نأ فنصملا امهنع ىكح اميف

 . لصألا ىلع ةهبنم ءايلا تيقب هورصق املف فلألا لجأل «ءاي واولا

 ا ناّيضْري نايطْمماك بقنا اي حْنَق دعب امال واولاو

 ذإ هيف ىه ام نأل ءادعاصف ةعبار ةحتف دعب تفرطت اذإ ءاي واولا لادبإ بجي

 نإف «نايطعمل» كلوقك مسا ىف تناك ءاوس «لالغإلا قحتسي اريظن مدعي ال كاذ

 لعف مأ «ءلعافلا مسا ىلع لوعفملا مسال المح ءاي واولا تبلقف «ناوطعملا هلصأ

 ءانبل المح ءاي واولا تبلقف «ناوضرلا نم هنأل. .ناوّضْري هلصأ «نايضري» كلوقك
 «تيطعأ» :اولاقف عراضملا ىلع ىضاملا اولمح كلذكو «لعافلا ءانب ىلع لوعفملا

 . ىطعي ىلع المح - توطعأ هلصأو

 : بلت

 (امال واولاو) هلوقو ةاَطمُملا»:وجن ثينأتلا ءاه عم بحصتسم لالعإلا اذه

 . هلمشي

 ابلجوو..ي ل 0 .  :هلوقو

 : ريغصت بريوض هلاثم ؛ ءاهلبق ام مضنا اذإ اواو فلألا لادبإ بجي هنأ ىنعي

 .لوعفملل اًينبم عئاب ريغصت عيوبو «براض

 ةنكاسلا ءاسيلا لادبإ بجي هنأ : ىنعي (فرتعأ اَهَل اذب نقوُمك ايو) :هلوقو

 «نقيأ نم هنأل «نقيم هلصأ نقوم وحن اهلبق ام مضنأ اذإ اواو عمج ريغ ىف ةدرفملا

 01 «مايهد :وحن ةكرحتملا نم ةنكاسلاب زرتحاو ءاهلبق ام مامضنال اواو ءايلا تبلقف

 , .هنايب ىتأيس اميف الإ بلقت الف ءاهتكرحب تنصحت اهنإف

 نم لقعلا لالتخا ىلعو ديدشلا شطعلا ىلع قلطي  ءايلا فيفختو ءاهلا مضب - :مايهلا (1)
 .ىعرت الو ضرألا ىف ميهتف لبإلا ذخأي ام ىلعو «قشعلا
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 اهنصحتل بلقت ال اهنإف 2” ضّيح» وحن ةمغدملا نم ةدرفملاب زرتحاو
 . ماغدإلاب

 لدبت لب ءاواو بلقت ال اهنإف ؛عمج ىف نوكت نأ نم عمجلا ريغب زرتحاو

 :هلوقب راشأ اذه ىلإو ءءايلا حصتف ةرسك اهلبق ةمضلا

 اميه اميه ٍعْمَج دنع ميه لاق امك مْمَج ىف مومضملا سكي

 عمسج رماح ريظن وهف ميم عمسج نال - ءاسهلا مضب د ميه :ميه لصأ
 امك واو هؤاي لدبت مل امنإو «ءايلا حصتل ةرسك هئاف ةمض لادبإب ففخف ءرمحأ

 نع لدعف .فيفختلا ديزمب قحأ ناكف درفملا نم لقثأ عمجلا نأل درفملا ىف لعف

 .ءايلا نم لقثأ اهنأل ءاواو هنيع لادبإ

 :تاهيبنت

 - واو ءايلا بلقب طوعو «”سايسقلا ىلع طيع طئاع عمجج ىف عمس :لوالا

 .ةديبع وبأ هاكح  ذاش وهو

 «سيكألا ىثنأ ىسوكلا وحن ةفص َىلعف اضيأ ىنثتسي نأ ىغبني ناك :ىناثلا

 ٠ .لصفلا رخآ اهركذ دقو ءهدنع نيهجو تاذ اهنإف
 ءاهلبق ام مضنا اذإ ةدرفملا ةنكاسلا ءايلا نأ فنصملا ركذ ام لصاح :ثلاثلا

 تناك نإف «ةفصلا َىلَعُف ريغ درفم ىف وأ ةفص ىلعف ىف وأ عمج ىف نوكت نأ امإف
 «ناهجولا زاج ىلعف ىف تناك نإو «ءايلا تحصو ةرسك ةمضلا تلدبأ عمج ىف

 اذهو ءاواو ءايلا تبلق ةفصلا ىلعف ريغ درفم ىف تناك نإو ءاهيلع مالكلا ىتأيسو

 :نيعون لمشي
 . واو هئاي لادبإ ىف لاكشإ الف «نقوُم نحن ةملكلا ءاف هيف ءايلا ام :امهدحأ

 ليلخلاو هيوبيس بهذم «فالخ هيف اذهو «ةملكلا نيع هيف ءايلا ام :رخآلاو

 بلقو ةمضلا رارقإ شفخألا بهذمو «عمجلا ىف لعُف امك ةرسك هيف ةمضلا لادبإ
 ىلع تلق درب وحن ضايببلا نم تينب اذإف ءهقفاوي فنصملا مالكو ءاَواو ءايلا

 )١( الحيض:  ضئاح عمج - ءايلا ديدشتب .

 )( لمحت ال ىتلا ةقانلا :طئاعلا .
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 المتحم امهدنع «كيد» ناك كلذلو ؛ضوب شفخالا بهذم ىلعو ضْيِب امهبهذم
 ثينب اذإو هرسكلاب الع نوكي نأ هدنع نيعتيو ءًالعف نوكي نأو العُف نوكي نآل

 كلذلو «ةش ةشوعم :هبهذم ىلعو «ةشيعم :امهبهذم ىلع تلق شيعلا نم ةلعَفم

 نوكت نأ هدنع نيعتيو «ةلعفمو ةلعفم نوكت نأ ةلمتحم امهدنع ةشيعم تناك

 :هجوأب هيوبيسل لدتساو

 .ةرمجحلاك ردصم '”ةسيعلاف «ةسيعلا نيب سيعأ» برغلا لوق :اهدحأ

 حصتل ترسك مث ءابلا ىلإ ةمضلا تلقنف «عويبم هلصأ عيبم مهلوق :ىناثلاو

 . كلذ نايب ىتأيسو «ءايلا

 تلدبأ امك اهلجأل ةمضلا تلدبأف ماللا مكحب اهل مكح نيعلا نأ :ثلاثلاو

 قفشأ اذإ ءفيضي فاض نم ىهو ء«هنم رذحي امل ةفوضم برعلا لوق :اهدحأ

 (رعاشلا لاق «رذحو هيلع

 0007 سومعلا سن عرب 1 ني ا“ ون مم 00

 ىرزتم قاسلا غلبي ىتح رمشأ ةفوضأ اعد ىراج اذإ تنكو

 سوماق ه .ةرقش هطلاخي ضايب :ةسيعلا )١(

 :ىور «قاسلا غلبي ىتح» نامزلا بئاونو رهدلا ثداوح نم هب لزني ام ::ةفوضمللا» :ةغللا

 لولح دنع هراج ةرصن ىف همامتهاو همايق ةدش نع ةيانك «ىرزئتم» قاسلا فصني ىتح

 . بئاونلا

  ةرصن ىف تمقو يقاس نع ترمش رمألا اذهل ىراج ىناعد اذإ : ىنعملا

 ربخ «رمشأ)» ةلمجو «اهمسا ءاتلاو صقان ضام لعف ناكو فطعلل واولا 6«تنكو» :بارعإلا

 امع تنكب ربخي سيلو هلاح نع ربخي هنأل : لاق .انهه ةدئاز ناك ىرهوجلا لعجو «ناك

 .ربخلا تبصنو مسالا تعفر اذإ الوأ ةدئاز عقت ال هنأل كلذك سيلو ءهلعف نم ىضم

 رهاظلاب. لعفلا رسفي - هيلإ فاضم ءايلاو فوذحم لعفب لعاف «ىراج» فرظ ةاذإ»

 -- ٠ . ىناعد : هريدقت فوذحم اعد لوعفمو «ىراج اعد اذإ :ريدقتلاو
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 ال ام هيف بلقي عمجلا اندجو انأل « «عمجلا ىلع ىلع ساقي ال درفملا نأ :ىناثلاو

 «ىثج»:وحن عمجلا ىف ذ نيءاي نابلقي نيتفرطتملا نيواولا نأ ىرت: الأ. درفملا ىف بلقي

 .اًنع ردصم «وّتع) وحن درفملا ىف نابلقي الو ثاج عمج

 :نيهجوب

 .دعاوقلا هيلع ىنبت الف ذاش ةفوضم نأ :امهدحأ

 ركذو «واولا تاوذ نم نيعلا رصتخم ىف هركذ ىديبزلا ركب ابأ نأ :رخآلاو
 ثلاثلاو ىناثلا نعو .ليلق وهف فيضي فاض ىور نمو ءايعابر قفشأ اذإ فاضأ

 .هيلإ تفتلي الف «صنلل ضراعم سايق امهنأب

 ان لبق نم وأ ٍلْمف مال ىفلأ ىتمايلا در مضلا رثإ واوو 0 ٠ يد راتب ثلا

 ةرِيَّصَناَمُِبَسَك اَذِإاَذَك رقمك ىَمَر نم ناب ءاتك

 لجرلا َوضَق» :وحن لعف مال تناك اذإ (واو ةمضلا دعب ةكرحتملا ءايلا لدبت
 ام الإ فرصتم لعف يف كلذ لثم ئجي ملو «بجعتلا ٍلعفب صتخم اذهو «َومرو

 .لقعلا وهو :ةيهنلا لماك ناك اذإ (ىهن وهف لجّرلا وهن : مهلوق نم ردن

 «ىمر نم ةردقم لاثم ةومرمك ءاتلاب ثينأتلا ىلع ىنبم مسا مال تناك وأ

 ءاتلا قاحل ضرعي مث ريكذتلا ىلع ةملكلا ءانب ردقي نأب ةضراع ءاتلا تناك ولف
 وحن كلذو ديرجتلا عم , كلذ بجي امك ءايلا حيحصتو «ةرسك ةمضلا لادبإ بجو

 لادبإب فّمخ هنكل ءايناوت راصف ةرسك ةمضلا تلدبأف «ىنآوت هيف لصألا ناوت

 اذإف «ةمزال ةمض اهلبق واو هرخآ ام ةنكمتملا ءامسألا ىف سيل هنأل ةرسك هتمض

 .اهب دادتعا الف ةضراع اهنأل «ةيناوت :تلق ءاتلا هتقحل

 عراضم لعف «غلبي» ةرمضم اهدعب نأو ةياغلل «ىتح» اعدب قلعتم رورجمو راج «ةفوضل» -

 .هيلإ فاضم ءايلاو غلبي لعاف «ىرزتم» هب لوعفم «قاسلا» ىتح دعب ةرمضم نأب بوصنم
 .ةفيضم هيف سايقلا نإف «ةفوضم» :هلوق :دهاشلا

 48١/ ٠١ شيعي نباو 27" /858 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 . ؟ةضراعلا ريغ هدارم نأ ملعي نيأ نم :تلق نإف

 هنأ ينعي (هريص ناعبسك اذإ اذك) :هلوقو ةردقم وحنب هدييقت نم :تلق

 «ىمرلا نم ناعبس لثم ءانبك نالعف ىتدايز لبق اواو ةمضلا دعب ءايلا لادبإ بجي

 ؛ةمضلا تملسو واو ءايلا تبلق ءَناّيَمر هلصأو نآومر هيف لوقتف عضوم مسا وهو

 نم نصحتلا ىف ةمزاللا ءاتلا نم الاح فعضأ نانوكي ال نونلاو فلألا نأل

 .فرطلا

 ىَقلِي مهنع نيهجولاب َكاذف اقنصو لش يع نُكتذإو

 :ناهجو اهيف زاج افصو ىلعفل انيع اهلبق ام مومضملا ءايلا نكت نإو :ىأ

 واو ءايلا بلقتف ةمضلا ءاقبإ :رخآلاو ءايلا حصتف ةرسك ةمضلا لادبإ :امهدحأ

 ىسوكلاو «لوألا ىلع .ىقيضلاو ىسيكلا قيضاألاو سّيكألا ىننأ ىف لوقتف

 ةياعر نيبو ةرات هركذم ىلع هلمح نيب اديدرت :حراشلا لاق «ىناثلا ىلع ىقوضلاو

 . ىرخأ ةنزلا

 :ناهيبنت

 وحن اواو اهؤاي بلقت اّمسا تناك اذإ ىلعف نأ اًمفصو هلوق نم مهف :لوألا

 .ليلق وهو "4... . مُهَل ئبيط ظ ئرق دقو «بيطلا نم ردصم مسا وهو ىَبْوُط

 فيرصتلا لهأ نم هعبت نمو هيوبيس مالكل فلاخم انه مظانلا مالك :ىناثلا

 ءامهدحأب اومزج مهو نيهجو اًمصو ىلعف ىف زاجأ هنأ :امهدحأ :نيهجو نم

 الو سيكلاو بيطلا نم امهو ىسوكلاو ىبوطك واو اًمسا ىلعف ءاي بلقت ١: :اولاقف

 كاح لاقي «ىكيح ةيشم» :وحن ءايلا ملستف اهلبق ام رسكي نكلو «ةفصلا ىف بلقت

 نم ةرئاج ىأ 04 ئّزيض ةمسق لو - هيبكنم كرح اذإ اناكيح كيحي هتيشم ىف

 - ىكيحو ىزيض لصأالاو «هيف هيلع راجو هسخب اذإ هزيضي هقح هراض :مهلوق

 نم اولدبأف - مضلاب - ىلعف هيفو  رسكلاب  ىلعف تافصلا ىف سيل هنأل  مضلاب

 .دعرلا ةروس نم 794 ةيآلا نم )١(

 .مجنلا ةروس نم 77 ةيآلا نم (؟)
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 لاق «ةفصلاو مسالا نيب اًقرف ٍضْيِب ىف مهلعف دح ىلع ءايلا حصتل ةرسك ةمضلا
 مهنأ رخآلاو «ىزيضو ىكيح :ىنعي نيذه ريغ تافصلا نم تاي ملو :مهضعب
 رارقإ :ىنعأ ءامسألا مكحب اهل اومكحف ءامسألا باب ىف لعفألا ىثثأ اوركذ
 اهركذو كلذ ريغ اهيف روجي ال هنأ هيوبيس مالك رهاظو ءاواو ءايلا بلقو ةمضلا

 ىف نيهجولا نأ ىلع صنو «نيهجولا اهيف زاجأو «تافصلا باب ىف فنصملا
 ىلعف الإ ابولقم اذه نم ئجي مل :نيبولشلا لاقو «برعلا نم ناعومسم «كلذ

 هولعج نييوحنلا نم سايق هلك اذهو ءاهنود ةفص الو امسا ئجي ملو .«لعفأ ىثنأ

 .بيطألا ثينأت هآر وأ ىبوطب دتعي مل هنأكو ىهتنا .هسكع وهو ىلعف ريظن
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 لصف

 [ىلعف مال تلتعا اذإ ]

 لدبلا اَذ اج ابلاغ ىوقتك ءاي لدي واولا ىتأ مسا ىَلْمَف مال نم

 .ءاي نوكت ةراتو ءاواو اهمال نوكت ةراتف  ءافلا حتفب  ىلعف مال تلتعا اذإ

 اوقرفي ملف "”ىَوُشَن وحن ةفصلا ىفو ىوعدلاك مسالا ىف تملس واو تناك نإف

 . ايزخ وحن ةفصلا ىف تملس ءاي تناك نإو «ةفصلاو مسالا نيب واولا تاوذ ىف

 . مسالا نيب. اًقرف "ىوقبلاو ىوتفلاو ىوقتلاك مسالا ىف واو تبلقو ءايدصو
 . نييوحنلا رثكأو ءلمحأ ناكف ."9فخأ هنأل) لالعإلا اذهب رثوأو ءةفصلاو

 :مهلوق ىهو ةدحاو ةظفل كلذ نم ذش :مهضعب لاقو ءادرطم اذه نولعجي

 حرش ىف دازو - واولاب  اوغط نمايقلا ناكو ءايلاب تءاجف رقبلا دلول «ايغط»
 وهو ايغطلاو ةحئارلا ىنعمب ايرلا نم اًزارتحا ابلاغ لاق امنإو :هيف لاق نيتظفل ةيفاكلا

 نم هريغو هيوبيس هركذ ىذلاو .ىهتنا ءعضوم مسا ايعسو «ةيشحولا ةرقبلا دلو

 : اًبيط ةءولمم :ىأ اير ةحئار لصألاو ذاشب سيلو ةفص ايرلا نأ نييوحنلا

 : هينت

 «نييوحنلا رثكأو هيوبيس بهذمل قفاوم ةيفاكلا حرش ىفو انه مظانلا هركذ ام

 ءذاش اهيف ءايلا رارقإو ءادرطم مسالا ىلعَف ىف واو ءايلا لادبإ نوك ىف ىنعأ
 اضيأ لاقو ءاّمبسا ىلعفل امال ءايلا نم واولا لادبإ ذشو :لاقف ليهستلا ىف سكعو

 ىوشنلاك مسا ىلَعَف ىف ءايلا نم واولا لادبإ لالعإلا ذاوش نم :هفيناصت ضعب ىف

 ا .ءايلا نهيف لصألاو ىوتفلاو ؟*”ىونعلاو ىوقتلاو

 .ناجيبرذأب دلب :ىوشن )١(

 .ةياعرلاو ةمحرلا ىهو  ءاقبإلا نم :ىوقبلا )١(

 ا .ج أ (0

 الو حابصملا ىف الو «سوماقلا ىف اركذ هل دجأ ملو لاثملا اذه مسر خسنلا ىف :ىونعلا (5)

 .ةدوملاو رهقلاب ترسفو «ثينأتلا ءاتب ةونعلاو ءةغللا بتك ىف ىذلاو ءامهريغ ىف
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 :لاق مث

 ىورشلا :ةروكذملا ةعبرألاب اوقحلاو ءادرطم اذه نولعجي نييوحنلا رثكأو
 هذه لعج ىدنع ىلوألاو «ءايلا اهلصأ نأ نيمعازأ "ىوعدلاو ىوقللاو ىوْفّطلاو

 اهئاي لاديإ نأ نيبي اممو :لاق مث ءذوذشلا نم ريثكتلا بابل دس واولا نم رخاوألا

 حتفت ةيشحولا ةرقبلا دلو ىطهو ءايغّطلاو «ةحئارلا ىطهو اًيرلا حيحصت د ذاش واو

 . عضوم مسا انس «مضتو اهؤاط

 ءاهيلع سايقلاب ىلوأ دوذشلل بنجتلاو لصألا ىلع ةيئاجلا ةثالثلا هذهف

 . ىهتنا

 ولو :لاق ةفص هيوبيس اهلعج دقف ؛اير» امأ «ةثالثلا هذهب هجاجتحا بقعتو
 نمف ءاطلا مض هيف لقن دق هنأل هيف ليلد الف ءايغط» امأو  ىَّوَر تلقل اّمسا تناك

 .ايدصو ايزخك ةفص نم الوقنم

 ىلع ع 2 5

 ىَقْخَي أل ارداَت ىوصُق نوكو اًفصضَو ىَلْعُف مآل ءاَج سكعلاب

 ؛ واو نوكت ةراتو «ءءاي اهمال نوكت ةراتف - ءافلا مضب  ىلعف مال تلتعا اذإ

 ثينأت ايصقلا وحن ةفصلا ىفو ءايتفلا وحن مسالا ىف تملس ءاي تناك نإف

 اوقرفي مل امك ءةفصلاو مسالا نيب ءايلا تاوذ نم ىَلْعُف ىف اوقرفي ملف «ىصقألا
 مسالا ىف تملس اواو تناك نإو «قبس امك واولا تاوذ نم حتفلاب - ىلعف ىف

 ىنعم اذهف ايلعلاو ايندلا وحن ةفصلا ىف ءاي تبلقو - عضوم مسا - ىورح وحن

 .(سكعلاب) :هلوق

 «اًيصُّقلا» :نولوقيف ميمت امأو ءميمت ريغ ةغل ىف ىوصقلاك كلذ نم ذشو
 . عيمجلا دنع «ىولخلا» اضيأ ذشو «سايقلا ىلع

 .هلثم :ىأ هاورش كل لاقي لثم ىنعمب :ىورشلا )١(

 . نايغطلا ىنعمب :ىوغطلاو

 هيف ىذلاو ءهريغو سوماقلا ىف اركذ هل دجأ ملو  فاقلاب - عضل ىف ذ اذك :ىوقللاو
 .هريغ وأ مالك نم هب دتعي ال ام وهو ءوغللا ىنعمب - نيغلاب ىوغللا
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 :هيبنق
 ملستو ةفصلا ىف ءاي لدبت اواو تناك اذإ ىلعف مال نأ نم فنصملا هركذ ام

 اهمال تناك اذإ ىلعف نإ :نولوقي مهنإف .«فيرضتلا لهأ لوقل فلاخم مسالا ىف

 ىف فنصملا لاقو ءاذاش «ىوزح» نولعجيو ةفصلا نود مسالا ىف بلقت اواو

 الإ نولثمي ال مث مسالاب صوصخم لالعإلا اذه نولوقي نويوحنلا :هبتك ضعب
 ذاش ىوزح حيحصت نأ نومعزيو «ةضراع اهيف ةيمسالاو ءايندلاب وأ ةضحم ةفصب

 قفاومو ليلدلاب ديؤم هتلق امو «هتحص ىلع ليلد ال لوق اذهو :«ةوُيَح» حيحصتك

 .ةغللا ةمتأ لوقل

 :الاق امهنأ تيكسلا نياو ءارفلا نع ىرهزألا ىكح

 عم واولا نولقثتسي مهنإف .ءايلاب هنإف ايلعلاو ايندلا لثم توعنلا نم ناك ام

 «ىوصّقلا ىف واولا اورهظأ زاجحلا لهأ نأ الإ .فالتخا هيف سيلو «هلوأ ةمض

 .ىهتنا .ايصقلا :اولاق ميمت ونبو

 لاق ءىّرغألا ثينأت ىنعي ىوُزْعلاك ةفصلا فالخب بجاحلا نبا لوق امأو

 امك ايزغلا :لاقي نأ سايقلاو «لقن هعم سيلو «هدنع نم ليثمت وه :فتصملا نبا

 .ايلعلا لاقي
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 امصن

 !اهلبق ام نكسو عايلاو واولا تعمتجا اذإ ]
 سال واو سال س8 22 م00 0007 8

 ايرع ضورع نمو الصتاو ايو واو نم قباسلا نكسي نإ

 امسردقام ريغ ىطعمذدشو  اًمْغْدُم ٌنَيِلْقا َواولا ءايَق

 لادبإ بجو امهقباس نكسو اعمتجا اذإ ءايلاو واولا نأ لصفلا اذه لصاح
 :طورشب طورشم كلذو «ماغدإلا مث ءاي واولا

 نيتملك ىف اناك ولف «ةدحاو ةملك ىف انوكي نأ :ىنعأ« الصتيا نأ لوألا

 . ماغدإلاو لادبولا زجي ملا «ديزيوف» اذهو «فسوي وف) وحن

 ففخم ىوق وحن اضراع ناك ولف ءاّيلصأ قباسلا نوكس نوكي نأ :ىناثلا

 ّ ١ .مغدت ملو لدبت مل ىوق

 لدبي الف «ةيؤر ففخم ةيور وحن مزال ريغ الدب نكاسلا نوكي الآ :ثلاثلا
 تنك نإ» أرقي نم عمسو تففخ اذإ ايور ىف ماغدإلا ىئاسكلا ىكحو ؛هضورعل
 .©” « نو 0 نريعت ايرلل

 تلدباف «ميؤأ هلصأ ةميألا نم مّلْبَأ لاثم وهو مّيا وحن امزال الدب تناك نإف
 واولا تبلقف مزال لدب اذهو ءميوأ راصف اهلبق ىتلا مامضنال ءاواو ةيناثلا ةزمهلا

 نمو) :هلوق نم ناذوخأم ناطرشلا ناذهو «ميأ راصف ءايلا ىف تمغدأو ءاي

 .نوكس ضورع نم وأ تاذ ضورع نم ىأ (ايرع ضورع
 داس نم لعيف هنأل «دويس هلصأو ديس طورشلا هيف تعمتجا ام لاثمف

 ءاي امهيف واولا تلدبأف «ىمري ىمر نم لوعفم هنال ىومرم هلصأ ىمرمو ؛دوسي
 .ىرخالا ىف نيءايلا ىلوأ تمغدأ مث

 :تاهيبنت

 الآ وهو ءانه ةيلع هبني مل عبار طرش عونلا اذه ىف لادبإلا بوجول :لوألا

 وحن ريغصتلا ءاي دعب مزال ريغ ريسكتو دارفإ ىف اظفل تكرحت اواو ىناثلا نوكي
 :ناهجو هريغصت ىف كلف .لودج

 .فسوي ةروس نم 47“ ةيآلا نم )١(



 .حجرألا وهو سايقلا ىلع ماغدإلاو لادبإلاب لّيَدَج :امهدحأ .

 .حيحصتلاب - لوُيَدَج :رخآلاو

 :برضا ةثالث لمشي (امسر دق ام ريغ ىطعم ذشو) :هلوقو

 أرق دقو ءاير ايؤرلا ىف مهلوقك طورشلا فوتسي ملو مغدأو لدبأ ام :اهدحأ

 - ةّير ةيؤر ففخم ةيور ىف ءارفلا ىكحو «نوربعت ايرلل متنك نإ» مهضعب

 ساقو «ةغل ىلع مهدارطا مهضعب ىكحو :ةيفاكلا حرش ىف لاقو «ماغدإلاب

 - ىف ىوق ففخم ىوق ىف :لاقف ةيلدبلا ضراع ىلع نوكسلا ضراع مهضعب
 .فيعض وهو ماغدإلاب

 بلكلا ىوعو ءنوْيض روتسلل مهلوقك طورشلا ءافيتسا عم ححص ام :ىناثلا
 . يأ مويف ةيزَع

 ىوع :مهلوقك واولا ىف واولا تمغدأو واو ءايلا هيف لدبأ ام :ثلاثلاو

 .ركنملا نع وهن وهو ٌةَوَع بلكلا
 لصتم حن دعب لدبأ املأ لصأ كيرخَتب ءايوأ واو نم

 ” :طورشب افلأ حتف دعب تكرحت واو وأ ءاي لك لادبإ بجي

 لّيج وحن اًضراع نوكي نأ نم (زارتحا ءاّيلصا كيرحتلا نوكي نأ :لوألا

 .مآوتو لّئيج ىففخم موتو

 ىاز وحن فرحب الصفنم نوكي نأ نم ازارتحا الصتم حتفلا نوكي نأ :ىناثلاو

 ال هنإف ءقمو ديزي نإ وحن ىرخأ ةملك نم نوكي وأ ءةلصاف فلألا نإف ءواوو

 ا .رثؤي
 يمرلا نم ”طبلع لثم ءانب وحن نم اًرارتحا اًيلصأ هلاصتا نوكي نأ :ثلاثلاو

 لاصتا نآل ءاقلا ءايلاو واولا بلقت الو  اصوقنم  ِوّرُغو يمر هيف لوقتف وزغلا وأ

 .ةدشلا ريثك :ىأ :مويأ )١(

 .مخضلا :ةدحوملا رسكو ماللا حتفو نيعلا مضب : طبلعلا (؟)
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 اًطبَلع نأل ؛ ىوآز غو ىِباَمَر هد لصألا ذإ «فلآلا فذح ببسب ضراع اهب ةحتفلا

 . طبالع هلصأ

 . مظنلا نم طرشلا اذه ذخؤي ال :تلق نإف

 نوكيف ضراع هلاصتاو ريدقت لصفنم اذه نإف (لصتم) :هلوق نم لب :تلق

 لالعإلا ىف اهرابتسعا نم دبال طورشلا هذهف ءاريدقتو اظفل لصتسم حتف دعب ىنعملا
 فلآ اهب لصتي الأ وهو دحاو طرش الإ ماللا لالعإ ىف اهعم طرتشي الو روكذملا
 طورش ةئثالشلا طورشلا هذه عم اهلالعإ ىف طرتشيف نيعلا امأو «ةددشم ءاياالو

 ش .رخأ

 اذ لعف ىلع العف هيف ىهام نوكي الأ :اهيناثو ءاهدعب ام نكسي الأ :اهلوأ

 ىنعمب لعتفا ىلع ايواو العف هيف ىه ام نوكي الأ :اهثلاثو ءهنم افرصتم وأ لعفأ

 اهيف ىه ام نوكي الآ :اهسماخو ءاهيلوام لعي الآ :اهعبارو .هنم افرصم وأ لعافت
 ال فرح نم الدب ىه نوكت الآ :اهسداسو «ءامسألاب صتخت ةدايزب اموتخم امسا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ الصفم طورشلا هذه ىلع مالكلا يتآيسو - لعي

 ءوعدو ىمر امهلصأ انعدو ىمر مال ىهو طورشلا ءافيتسال لعي ام لاثمف

 ..مدقت امل افلآ واولاو ءايلا تبلقف

 املأ واولاو ءايلا تبلقف «لوقو عيب امهلصأ :لاقو عاب نيع وهو كلذ لاثمو
 :هلوقب ةتسلا طورشلا هذه لوأ ىلإ راشأ دقو «كلذل

 ل مآللا ريَغ لآلَعإ فك َنكسْنِإَو ىلاتلا ككرح نإ

 نآأب طورشم ريغ اناك اذإ روكذملا لالعإلاب واولاو ءايلا لالعإ نأ : ىنعي
 نايب وحن اًقلطم هفكو لالعإلا عنم امهيلات نكس نإف «هب انلثم امك امهيلات كرحتي
 :هلوقب اهمكح نيب دقف مدلل امأو «قّئروتخو ليوطو رويغو



 نيعلا لالعإ فك امك نكاسلا اهلالعإ فكي مل رييغتلا لحم ماللا تناك املا

 «نكاوسلا نم امهريغ نود اهلالعإ نافكي امهنإف ةددشم ءاي وأ اّقلأ نكت مل ام

 فلألا لبق اولعأ ول مهنأل «ىولع وحن ةددشملا ءايلاو ءاوزغو ايَمر وحن فلالاف

 وه ىنثملل ىردي الف ءازغو ىمر ظفللا ريصيف امهدحأ فذحيف «نانكاس عمتجال
 .درفملل مأ

 الف «ىولع وحن امأو «هباب نم هنأل هيلع لومحمف «ناوصعو نايحر :امأو

 فلألا ريغ ماللا ىلو نإف ءاواو فلألا هيف لدبت عضوم ىف اهنأل افلأ هواو لدبت

 افلأ ءايلا تبلقف «نويشخي هلصأ نَوّشْحَي وحن تلعأ نكاوسلا نم ةددشملا ءايلاو

 كلذكو «نينكاسلا ءاقتلال فلألا تفذحف نانكاس ىقتلاف اهلبق ام حاتفناو اهكرحتل

 ركذ ام هب لعفف «نوؤصع لصالاو «نوصَع ماق هب ىمسم  اصع عمج ىف لوقت

 لصالاو توُيمر تلق توبكنع لثم ىمرلا نم تينب ول اذه ىلعو ء.نوشخي ىف
 مالكلا ىف سيل ذإ سبللا نمأ كلذ لهسو نكاسلا ةاقالل فذحو بلق مث توُيِسَر
 ىلإ راشأ مث ءادحاو هيف ىه ام نوكل ءاذه حيحصت ىلإ مهضعب بهذو ءتْوَّلَعَف

 :هلوقب اهيناث

 لوو دّيْغأَك لف اذ ًالعقو لَعَف ْنْيع حصَو
 مزل لعفأ ىلع هلعاف مساو واو وأ ءاي هنيعو لعف ىلع لاعفألا نم ناك ام

 صتخم عونلا اذه نم لعف نأل «ىنعملا ىف هل هتقفاومل لعفا ىلع المح هحيحصت

 اذه لعف ردصمو .ءلوحأ وهف لوحو '"”ديغأ وهف ديغ وحن قلخلاو ناولألاب

 .الوح لوحو اديغ ديغ وحن اضيأ حيحصتلا ىف هيلع لومحم

 هلعاف نكلو « لعق هنزو نإف هوحنو فاخ وحن نم (لعفأ اذ) :هلوقب زرتحاو

 :هلوقب اهثلاث ىلإ راشأ مث «لعافب نزتم

 .ةداغو ءاديغ ىئنالا ىف لاقيو «ندبلا معانلا :ديغألا قفز
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 هنوكل ٠ «لعافت ىلع المح حص لعافت ىنعمب نيعلا ىواو لعتفا ناك اذإ
 ني ب نإو) :هلوقب زرتحاو ءاوجوازتو اورواجت ىنعمب اوجودراو اوروَتجا وحن هانعمب
 ىف كارتشالا وهو «لعافتلا ىلع لدي ال لعتفا نوكي نأ نم (لعتفا نم لعافت

 ىنعمب زاتجاو ناخن ىنعمب ناتخا وحن اقلطم هلالعإ بجي هنإف «ةيلوعفملاو ةيلعافلا

 .هلالعإ بجي هنإف ءاي هنيع نوكت نأ نم (واو نيعلاو) :هلوقب زرتحاو ءزاج

 اوبراضت ىأ 2”اوفاتساو اوعاتباو اوزاتما وحن «لعافتلا ىلع الاد ناك ولو

 راشأ مث ءاهنم لالعإلاب قحأ تناكف واولا نم فلألاب هيشأ ءايلا نال ؛فويسلاب

 :هلوقب اهعبار ىلإ

 وحي ذَقرمككو ُلوأ حسم قحتسأ قحتسا لآلعإلا اذ نْيَقرحَل نو

 امهنم لكؤ ءواوو ءاي وأ ناءاي وأ ناواو ةلع افرح ةملكلا يف عمتجا اذإ

 الثل امهدحأ حيحصت نم دبالف «هلبق ام حاتفتاو هكرحتل اًقلأ بلقي نأل قحتسم

 اذإ ىوَح ردصم ىوحلاك نيواولا عامتجاف «لالعإلاب قحأ رخآلاو نالالعإ عمتجي
 ىفو «ناووح :هانثم ىف مهلوق واو نع ةبلقنم ىوحلا فلآ نأ ىلع لديو ءدوسا

 نم ةدبحاو لكف ءووح ىوحلا لصأف ءءاوح هئتؤم ىفو وح :ىوحأ عمج
 ءاقتلال امهدحأ فذح بجيف نافلأ ىقتلال امهانيلق نإف «بالقنالا قحتست نيواولا

 ءدحاو فرح ىلع نكمتم مسا ىقبيف نيونتلا ةاقالل رخآلا فذح مث «نينكاسلا

 ' لالعإ بجو اعم امهلالعإ عنتما املف «عنتمم عنتمملا ىلإ ىضفأ امو «عنتمم كلذو .

 ةنصحتم نيعلاو رييغتلا لحم فرطلا نأل كلذب قحأ يناثلا ناكو ءامهدحأ

 ال ةيناثلا ءايلا تلعأف «ىَِح هلصأو  ثيغلل ايحلاك نيمايلا عامتجاو اوشح اهعوقوب
 ىف ركذ ام ىلع ءاّيلا تلعاف ئوَه هلصأ «ىوهلاك ءايلاو واولا عامتجاو ءمدقت
 .ىوجحلا

 .اوفياستو اوعيابتو اوزيامت : ىنعم قفقإ
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 هلصأو ةياغ وحن نم ْذش ام الإ عونلا اذه نم ءاج ام لك ىف لعفي اذكهو

 ءافرط عقت مل ةيناثلا نوك كلذ لهسو «ةيناثلا تحصو ىلوألا ءايلا تلعأف (ةيبغ

 ىوثيف هعاتم دنع ىعارلا اهعضي راغص ةراجح ىهو - ةياّث كلذ ىف ةياغ لثمو

 ؛ةبيأ اهلصأ ليلخلا دنع ةيآ كلذكو  اضيأ ناكدلاو حطسلا ىهو - ةياطو  اهدنع

 ريغ ىف اهتركذ ليلخلا بهذم ريغ بهاذم ةسمخ ةيآ ىفو ءاذوذش نيعلا تلعأف

 ىلإ راشأ مث ,.(قحي دق سكعو) :هلوقب راشأ اهتاوخأو ةياغ ىلإو «عضوملا اذه

 :هلوقب اهسماخ

 سسوس موا مد © قش شل ىياؤععا سماع سم
 امّلَسَي نأ بجاو مسالا صخي ام ديز دق هرخآ ام نيعو

 ناك اذإ اذهلو ؛مسالا نم هب قحأ ناك عرف لعفلاو اعرف لالعإلا ناك امل

 اتكرحت ءاي وأ واو تناك اذإ هنيع ةمالس بجو ءامسألاب صتخت ةدايز مسالا رخآ

 كلذو ءلالعإلا ىف لصألا وه امب ههبش دعب ةدايزلا كلتب هنأل ؛امهلبق ام حتفناو

 فلأآلا ىهو ؛ءامسألاب صتخت ةدايزب امتخ دق امهنإف ءنالصيسو نآلوج وحن

 ناراد :وحن اذاش دع العم عونلا اذه نم ءاج امو «كلذل امهنيع تحصف نونلاو

 وه لالعإلا نأ معزف اذه ىف دربملا فلاخو ناهومو نارود امهسايقو 2)ناهامو

 .هيوبيس بهذم وهو لوألا حيحصلاو «ناهامو ناراد ءاج هيلعو «سايقلا

 :تاهيبنت

 نع هجرخت ال اهنأل ؛حيحصتلا ىف ةربتعم ريغ ثينأتلا ءات ةدايز :لوألا

 ةَلَق :وحن ىف ةنيابم اهقاحلب تبثي الف «ىضاملا قحلت ثينأتلا ءات نأل لعف ةروص

 .قافتاب ذاش هحيحصتف ةكوحلا امأو .ةعأبو

 .ذش اميف امهدع نسحي الف نايمجعأ  ناهامو ناراد نإ :ليق )١(



  ءام مسا وهو - ىروص وحن ىف ةروصقملا ثينأتلا فلآ ىف .فلتخا :ىناثلا

 : . مسالاب اهصاصتخال ؛لالعإلا نم ةعنام اهنأ ىلإ ىنزاملا بهذف

 «لعفلا هبش نع هجرخت ال"اهنال «لالعإلا عنمت ال اهنأ ىلإ شفخألا بهذو
 دنعو ءسيقم ىنزاملا دنع ىروص حيحصتف ءالعَف فلأ ةلزنمب ظفللا ىف اهنأل

 ىنزاملا ىأر ىلع ليقل لوقلا نم اهلثم ينب ولف ؛هيلع ساقي ال ذاش شفخألا

 «ةلأسملا هذه ىف مظانلا رايتخا برطضا دقو ء«آلاَق :شفخالا ىأر ىلعو «ىّلوَق

 مزج هبو «ىنزاملا بهذم هبتك ضعب ىفو «شفخألا بهذم ليهستلا ىف راتخاف
 .هيوبيس بهذم وه ىنزاملا هيلإ بهذ ام نأ ملعاو ؛حراشلا

 الدب نيعلا نوكت الأ وهو «سداسلا طرشلا ىلع انه مظانلا هبني مل. :ثلاثلا

 «ةريش :ةرجش ىف مهلوق نع هب زرتحاو «ليهستلا ىف هركذ دقو َلَعِي ال فرح نم
 :؟"رعاشلا لاق «ميجلا نم لدب ءايلا نأل اولعي ملف

 تاريش ني هللا كدت ىَتَج الو لظ نكيف نكي مل اَذِإ

 : ةيفاكلا .ىف لاق :عبارلا

 دوق يصب فرح نع با نأ لالعإلا يبس فكي دقو

 )١( ليوطلا نم وهو هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق - .

 : هللا نكنعل :ىأ ؛هّللا نكدعبأف» رجشلا نم ىنتجي ام وهو  ميجلا حتفب  «ىنج الو» :ةغللا
 .هتمل أ . هللا هدعبأ لاقي

 .رمث الو لظ اهل سيل ىتلا راجشألل باطخلاو
 / تعقو «لظ نكيف نكي مل» ةلمجو .بلقو مزجو ىفن فرح «مل» طرشلل «اذإ» : بارعإلاو

 «لظ» ىلع فطع «ىنج الو# هربخ امدقم نكيفو ناك مسا هنال عوفرم لظو طرشلا لعف

 لعافلاو لعفلا نم ةلمج هللا نكدعبأو طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا «هللا نكدعبأف»
 .طرشلل اباوج لوعفملاو

 .تارجش هلصأ نأل ميجلا نم لدب هيف ءايلا نإف «تاريش» هلوق :دهاشلا

 7" 6 ىنومشألا هركذ :هعضاوم



 :نيعونل لماش اذهف

 .مدقت دقو «ةرجش ىف ةريش :وحن لعي ال فرح نم لدب وه ام :امهدحأ

 سيأ :وحن الدب نكي مل نإو «لعي ال فرح لحم لاح وهام : يناثلاو

 نوححصيو «ةزمهلا عضوم ءايلاو «ءايلا عضوم ةزمهلا نوعضيف «سئي ىنعمب

 تناك ول ةزمهلاو «ةزمهلا عقوم تعقو اهنأل ءاهلبق ام حتفناو تكرحت نإو «ءايلا

 ىف لاق اذكه ءاهعقوم اهعوقول اهتلماعم ءايلا تلموعف «لدبت مل اهعضوم ىف

 .ةيفاكلا حرش

 اذه نوكيف «ةمدقتملا ةتسلا طورشلا نم ءىشب جرخي مل ىناثلا عونلا اذهو

 .اعباس اطرش

 ءاف ءايلا نأل ءهب ةحتفلا لاصتا ضورعل لعي مل امنإ سيأ نأ :مهضعب ركذو

 نع ىنغتسيف اذه ىلعو «ريخأتلا ةين ىف اهلبق ةزمهلاو ميدقتلا ةين ىف ىهف ةملكلا

 .ةحتفلا لاصتا ةلاصأ طارتشا نم قبس امب طرشلا اذه

 حيحصتلا نوكي الأ وهو ءرخآ اطرش لالعإلا اذهل ذاشباب نبا ركذ :سماخلا

 وهو «ىهتنا .ةكوحلاو ةنوخلا لثم نم زرتحاو :لاق «ضوفرملا لصألا ىلع هيبنتلل
 ذوذشلا ىف كلذ لثمو «طورشلا هئافيتسا عم ذش امم اذه نأ هيلإ جاتحم ريغ

 لاق ءشحجلا وهو - وُفع عمج ةوفعو «بئاغو حئار عمج بيَغو حور مهلوق

 .ةوفع ىف : ىلعي .ءامسألاب ةصتخم ريغ ثينأتلا ءات نأل :حراشلا

 ساو مو سدا صر ع هم اس ىلا سلا, 2

 اذبنا تب ْنَمَك اًنكسم ناك  اَذإ نونلا اّميم ْبلقا اب َلْبَقو

 ءابلا جرخم نم اهنأل «اميم ءايلا لبق اهلادبإ بجو كلذف «ءابلا ةدشل اهتنغو نونلا

 ٠ ىف اهعمج دقو «ةلصتملاو ةلصفنملا نيب كلذ ىف قرف الو «ةنغلا ىف نونلا لثمو

 :هلوق

 (اَذْبنا) فلأو .هحرطاو كلاب نع هقلاف كعطق نم :ىأ (اذبْنا ْتَب نمَك)

 ظ .ةفيفخلا ديكوتلا نون نم لدب



 ظ ظ :تاهيبنت
 ىلوألاو «مظانلا لعف امك بلقلاب اميم نونلا لادبإ نع مهضسعب ربع :لوألا

 ءابلاغ ةلعلا فورح ىف نوكي امنإ حالطصالا ىف بلقلا نأل ؛لادبإلاب ربعي نأ
 . كلذ نايب مدقتو

 نأ ءارفلا نع نيبولشلا ذيمالت دحأ صوحألا ىبأ نبا ىلع وبأ لقن :ىناثلا |
 هلقني مل ءىش كلذ نإف ؛هرهاظ ىلع لمحي الو .ءابلا دنع ىفخت ةنكاسلا نونلا

 ش . ءافخإ

 ةنكاسلاف ءذاش كلذو ءءاب نود ةكرحتمو ةنكاس اميم نونلا لدبت دق :ثلاثلا
 :نانب ىف مهلوقك ةكرحتملاو "” َترغْنأ ةاشلا ترْغَمأو «لظمح : لظنح ىف مهلوقك
 :©9ةبؤر لاق «ماتب

 مانَبلا بضخملا كقّكو 2 ماما قطنملا تاذ لآه اي

 .ةرغملاك اهنبل جرخ اذإ )١(

 . زجرلا نم وهو  جاجعلا نب ةبؤر وه :ةلئاق )000
 هب ةطيحملا ةرادلا ىهو ءرمقلا ةلاه نم لوقنم «ةلاه» مخرم ىدانم «ةأرما مسا «لاه» :ةغللا

 باضخلا هيف :لعج ىذلا «بضخملا  ميملاو ءاتلا ريركت ىهو - ةمتستلا نم «ماتمتلا»
 نأل .ءبضخم نانب :لاقيو ةنانب ةدجاولاو «عباصألا فارطأ ىهو  نانبلا :دارملا «مانبلا»
 .ركذيو دحوي - ءاهلاب هدحاو نيبو هنيب قرفي عمج لك

 .ةبضخم اهعباصأ فارطأو ةمتمت اهقطن ىف نأب اهفصيو «ةلاه» ةامسملا ىداني : ىنعملا
 ىف ميخرتلا لجأل فوذحملا فرحلا مض ىلع ينبم ىدانم «لاه» ءادن فرح« اي» : بارعإلا

 فاضم تاذو «ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هلحم رابتعاب لاهل تعن «تاذ» بصن لحم
 واولا «كفكو» ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم قطنملل تعن «ماتمتلا» هيلإ فاضم «قطنملاو»
 ىنبم هيلإ فاضم ةبطاخملا فاكو فاضم وهو «قطنملا ىلع فوطعم :فك ءفطع فرح

 ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «مانبلا» فكلل تعن «بضخملا» رج لحسم ىف رسكلا ىلع
 . ةرهاظلا

 .اهدعب ءابلا دوجو مدعو اهكرحتل ءاذوذش نونلا نم ميما لدبأ ثيح «مانبلا» :هلوق :دهاشلا
 ٠١. /"#“ شيعي نباو .54 /7957 ماشه نباو ء7 85١/ ىنومشألا هركذ :هعضاوم

| 1_5 ' 7 



 لصف

 [حيحص نكاس امهلبقو ءاي و١ !واو لعفلا نيع تناك اذإ ]

 نبأك لف نيم تآ نيل ىذ نم كبرحتلا لن حص نكاسل
 ةكرح لقن بجو حيحص نكاس امهلبقو ءاي وأ اواو لعسفلا نيع تناك اذإ

 - نيبيو موقي لصاللاو «نيبيو موقيا :وحن «ةلعلا فرح ىلع اهلاقثتسال «هيلإ نيعلا
 :ىنعأ .امهلبق نكاسلا ىلإ ءايلاو واولا ةكرح تلقنف - ءايلا رسكو واولا مضب

 .ءايلاو واولا تنكسف نيبي ىف ءايلاو موقي ىف فاقلا

 نيعلا نوكت ةراتف ؛اهلبق نكاسلا ىلإ نيعلا ةكرح تلقن اذإ هنأ ملعا مث

 ."”(ةسناجتم ريغ نوكت ةراتو «ةلوقنملا ةكرحلل) ةسناجم

 نأب كلذو «لقنلا دعب اهنيكست نم رثكأب ريغُت مل اهل "”(ةسناجم ناك نإف)
 موقيب اهليثمت مدقت دقو «ءاي نيعلاو ةرسك وأ «اواو نيعلاو ةمض ةكرحلا نوكت

 ٠ لاميو

 ةكرحلا تناك اذإف «ةكرحلا سناجي افرح تلدبأ اهل ةسناجتم ريغ تناك نإو

 «نيبأو موقأ امهلصأ .نابأو ماقأ وحن افلأ نيعلا تلدبأ ءاي وأ واو نيعلاو ةحتف

 - 2 .افلأ تبلقف ءاهل ةسناجم ريغ نيعلا تيقب نكاسلا ىلإ ةحتفلا تلقن املف

 ءاي واولا تبلق مث «ةرسكلا تلقن واو نيعلاو ةرسك ةكرحلا تناك اذإو

 :طورش لقنلا اذهلو «ركذ ام هب لعفف «موُقي هلصأ ميقي وحن ةرسكلا سناجتل

 لقني مل ةلع فرح ناك نإف ءاحيحص هيلإ لوقنملا نكاسلا نوكي نأ :لوألا

 عراضم َسيأَي وحن اهيلإ لقني ال ةزمهلا اذكو «َنّيِبو قوعو عياَبو لواَق وحن هيلإ
 . ليهستلا ىف كلذ ىلع صن ءاقلأ اهبلقب لالعإلل ةضرعم اهنال «سيأ

 ا .انه ةزمهلا نئثتسي مل :تلق نإف

 :هلوقب تجرخ دقف ؛ةلعلا فورح نم فنصملا اهدع دق ةزمهلا :تلق

 1 .(حص)

 .ب (0 .ب (0)



 هب نيبأو «هموقأو ءىشلا نّيبأ ام وحن .بجعت لعف لعفلا نوكي الأ :ىناثلا
 وهو «ةيزملا ىلع ةلالدلاو نزولا ىف ءامسالا نم هريظنن ىلع هولمح «هب موقاو
 . ليضفتلا لعفأ

 اذه اولعي مل امنإو ءدوساو ضيبا وحن «ماللا فعاضملا نم نوكي الآ :ثلاثلا
 ءروكذملا لالعإلاب هنيع تلعأ ول ُضيبا نأ كلذو «لاشمب لاثم سبتلي الئل عونلا
 كلذو «ةرشبلا ةموعن ىهو «ةضاضبلا نم َلعاَف هنأ نظي ناكو «ضاّب هيف ليقل
 .هيلإ ىدؤي امم ظفللا نوص بجوف دارملا فالخ

 ىلاوتي الثل لقنلا هلخدي الف «ىوهأ وحن «ماللا لتعملا ىف نوكي الأ :عبارلا
 :هلوقب راشأ ةثالثلا طورشلا هذه ىلإو «نالالعإ

 الع مآلب ىومأ نأ ضتيباك الو بجَمَت لْمف نكي مل ام
 لعفا ىنعمب يذلا لعمل اقفاوم نوكي الأ وهو ءرخآ اطرش ليهستلا ىف دارو

 هنأكو «هللا هروعأ وحن هئم فرصت ام اذكو «ديصو روع اعراضم ديصيو رب روعي وحن

 ...ًالعَفو لعق نيع حصو) :هلوق ىف قباسلا لصفلا ىف هركذب انه هركذ نع ىنغتسا

 .ةدحاو ةلعلا نإف (لعفأ اَذ

 مو يفو اهراس ىهاض .مسا للعلا اذ ىف لطف لفمو
 فورحلا ددع ىف هل قفاوملا وهو - عراضملل ىهاضملا مسالا نأ ىنعي

 هيف نوكي نأ طرشبو ءروكذملا لقنلاب لالعإلا بوجو ىف لعفلا كراشي  تاكرحلاو
 :ناعون كلذ ىف جردناف «لعفلا نع هب زاتمي مسو

 ىف لعفلل قفاوم هنإف «ماقمك هتدايز نود هنزو ىف عراضملا قفاو ام :امهدحأ

 وحن كلذكو .لعأف ؛ميملا ىهو لاعفألا ليبق نم سيل هنأ نع ئبنت نا ةداير هيفو هنزو

 - رسكلاب - ةلعفم وأ ةعابم :تلق - حتفلاب - ةلَْفَم عيبلا نم تينب ولو نيمو ميقم
 ىلعو ءاضيأ ةعيبم لوقت هيوبيس بهذم ىلعف - مضلاب - ةلعقم وأ ةعيبم تلق

 .امهيهذم ركذ قبسو .ةعوبم لوقت : شفخألا بهذم
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 عيبلا نم ئلحت لثم ءانبك «هنرو نود هتدايز ىف عراضملا قفاو ام :رخآلاو

 هتاكرحو هفورح ددع ىف لعفلل اقفاوم هنوكل روكذملا لالعإلاب عيبت هيف لوقتف
 ةصوصخملا ةينبألا نم سيل  ءاتلا رسكب  العفت نأل ؛هنزو ىف الإ هتدايزو
 «هيوبيس بهذم ىلع عيب :تلق (”بٌئَرت لثم عيبلا نم تينب اذإو ءءامسألاب

 لب «لاعفألا نازوأ نم سيل - ءاتلا مضب  العفت نال شفخالا بهذم ىلع عوبتو
 .ءاتلا رسكب  لعفتك ءامسألاب ةصوصخملا نازوألا نم وه

 ضييبا وحن هحيحصت بجيف ء«اعم هتدايزو هنزو ىف عراضملا هباش ام امأو

 - عيبت :تلق لتقت وأ برضت لثم عيبلا نم تينب ولو «نيبأو هنم لوطأو دوساو
 .اعم نيرمألا ىف لعفلل هتقفاومل حيحصتلاب

 ىف هفلاخ اذإ الإ انوكسو ةكرح لعفلل هباشملا مسالا لعي ال هنأ لصاحلاو

 .ماقم وحن هلوأ ىف ةدايز وأ عيبلا نم ئلحت لاثم عيبت وحن ةكرح

 .؟كلذ ناك ملو :تلق نإف

 بجونف العف هنوك مهوت لعأو هجو لك نم لعفلا هباش اذإ هنأل :تلق

 ةقفاوم عم العأ امهنإف - نيملع  ديزتو ديزي وحنب اذه ضقتني :تلق نإف

 .نيرمألا ىف لعفلا

 دعب لعأ هنأ ال «لالعإلا دعب لعفلا نم لقن امم امهوحنو ناذه :تلق

 .امسا هريدقت

 مث ةيلعفلا لاح ىف لعأ لعفأ هنزو نإف «هفرصي مل نم دنع نابأ :كلذ نمو

 .بابلا اذه نم سيلو «لاعف هدنع وهف هفرص نم امأو «هب ىمس

 هنأل لعي مل لعفأ ناك ول' هنأب لاعف هنأ ىلع مهضعب لالدتسا نأ ملعت اذهبو

 .لالعإلا دعب لقن امم هوحنو ديزيك هنأل «فيعض ءامسألا ليبق نم

 )١( تباثلا ميقملا ءىشلا - ةيناثلا حتفتو نيتمومضم نيءاتب :بترتلا .

 2 لاو



 :هيبنن

 هلوأ رسكب عراضملا فلاحخ هنوكل «ئلحت لاثم عيبت وحن لالعإ نم مدقت ام
 ىلع اينبم سيل هنأل «هوحنو كلذ ححصي هنإف دربملا الإ ةفاك نييوحنلا بهذم وه

 حيحصتلاب - لوقت لوقلا نم بقرت لثم ىف لوقتو - حيحصتلاب عيب د لوقتف «لعف
 اعابمو اماقم نإ :لوقتو «لعفلا ةبسائم ماقم وحن لالعإ ىف طرتشي كلذكو ءاضيأ

 «ناكم مسأ وأ لعفل رداصم اهنأال تلتعا امنإو «هتدايزب لعفلا فلاخ امث امهوحنو

 ال ذإ «سايقلا ىلع دراو هدنع «ةروكمو ميرمو نيدمو «لعفلا نزو ىلع اهنأل ال

 بهذم حيحصلاو «لالعإلا نم ذش امم هريغ دنع ىهو هيلع لمحتف اهل لعف
 نيردصمب اسيلو ةبوثمو ةشيعم نيع لالعإ هيلإ بهذ ام داسف ىلع لديو ءروهمجلا

 :رش وأ ريخ نم هب شاعي امل نامسا امه امنإ ءناكم ىمسا الو
 موب 2 0000

 .لاعقم اك ححص لعقمو

 ىنعأ ءامسألاب ةصاخ هتدايزو «ملعت نزو ىلع هنأل لعي نأ لعفم قح ناك

 «هلالعإ ىضتقي كلذو ءهجو نم هتفلاخمو هجو نم لعفلا ةقفاوم هيف ناكف «ميملا

 نزاوم ريغ هنال لاعفم وهو حيحصتلا قحتسي ب امب ىنعمو اظفل ههبشل ححص هنكل

 ىنعم هب ههبش امأو .حضاوف اظفل هب ههبش امأ همال لبق ىتلا فلألا لجأل لعفلل

 زمهمك ةغلابملا اهب ادوصقم ةفصو «لايكمو طيخمك ةلآ نوكي امهنم الك نآلف
 هلوقب راشأ لعفم حيحصت ببس ىلإو .حيحصتلا ىف امهنيب ىوسف ءراضحمو

 ءمظنلا اذه ريغ ىف كلذب حرص دقو لاعفمب ههبش هدنع هحيحصت ةلعف (لاعفملاك)

 وه وهف لاعفم نم اروصقم هنوك هحيحصت ةلع نأ فيرصتلا لهأ نم ريثك ركذ دقو
 .دصق هنأ ريغ

 لاعفتًساو لاعفإلا فلأو 000 لل
 ضرع امير لقئلاباهفذحو ضوم مرلاانلاو .لالغ الا اذل لزأ يم 7 2 ًّ 'َى - 000 م ل .٠ نر - 0 6

 ىف هلعف ىلع لمح « هنيع تلعأ امم «لاعفتسا وأ لاعفإ ىلع ردصملا ناك اذإ

 ةماقإ وحن كلذو «ثينأتلا ءات اهنع ضوعت مث «نينكاسلا ءاقتلال امهادحإ فذحتف



 واولا تبلق مث «فاقلا ىلإ واولا ةحتف تلقنف «ماوقتساو ماوقإ امهلصأ ةماقتساو
 ةيناثلاو نيعلا لدب ىلوألا نافلأ ىقتلاف ءاهلبق ام حاتفناو لصألا ىف اهكرحتل افلأ
 .امهادحإ فذح بجوف لاعفتساو لاعفإ فلأ

 اهب لاقثتسالا نألو «فرطلا نم اهبرقلو «ةدئازلا اهنأل «لاعفتساو لاعفإ فلأ

 .(. .لزأ. .لاعفتساو لاعفإلا فلأو) :لاق كلذلو ؛مظانلا بهذ اذه ىلإو لصح

 ءرهظأ لوألاو «ةملكلا نيع لدب ةفوذحملا نأ ىلإ ءارفلاو شفخألا بهذو

 . ةماقتساو ةماقإ : ليقف ثينأتلا ءات اهنع ضوع فلألا تفذح املو

 تلعج ىتلا ءانلا هذه نأ ىلإ (ضرع امبر لقنلاب اهفذحو) :هلوقب راشأو
 ءارأ :مهلوقك «هيلع ساقي الو «عمس ام ىلع كلذ ىف رصتقيف «فذحت دق دق اضوع

 ماقإو » : ىلاعت هلوقك ةفاضإلا عم كلذ رثكيو :حراشلا لاق ءاماقتسا ماقتساو ءادإ

 :'هلوق دح ىلع اذهف 4 ةالّصلا

 اودعو ىلا رمألا دع كوفلخأو 200 0 5 7 5 3

 )١( طيسبلا نم وهو - بهل ىبأ نب ةبتع نب - سابعلا نب لضفلا  ةيمأ وبأ وه :هلئاق -.

 .اودرجناف نيبلا اودجأ طيلخلا نإ :هردصو

 «نييلا اودجأ» قارفلا «نيبلا» هرومأ عيمج ىف ء ءرملا طلاخي ىذلا طلاخملا «طيلخلا» :ةغللا

 :ىأ  اومرصنا :ىوريو ءاوعقدناو اودعب «اودرجنا» اديدج ارمأ هولعجو قارفلا اوثدحأ

 .انع مهدعبب اوعطقنا

 نيذلا كءاقدصأو كباحصأ نإ : :هل لوقيو هبطاخي اصخش هسفن نم رعاشلا درجي : ىنعملا

 هب كودعو دق اوناك ام اوفلخخأو كنع اودعبو .ةقرف مهنيبو كنيب اوثدحأ دق «كورشاع

 . ةدوملاو برقلا دهع لوطو ةفلالا ماود نم «هيلع كودهاعو

 هلعاف ةعامجلا واوو «ءضام لعف «اودجأ» نإ مسا «طيلخلا» «بصنو ديكوت فرح ؛نإ» :بارعإلا

 «اودرجناف» نإ ربخن عقر لحم ىف هلوعفمو هلعافو لعفلا نم ةلمجلاو ءاودجأل هب لوعفم «نيبلا»

 ضام لعف فلخأ ةفطاع واولا «كوفلخأو» هلعاق ةعامجلا واوو ضام لعف :درجنا .ةفطاع ءافلا

 ناث لوعفم «دع» بصن لحم ىف حتفلا ىلع ىنبم لوأ لوعفم باطخلا فاكو هلعاف ةعامجلا واوو

 ال ةلمجلاو «هلعافو ضام لعف «اودعو» رمألل تعن لوصوم مسا «ىذلا» هيلإ فاضم «رمألا»

 .هودعو ىذلا رمألا :فوذحم دئاعلاو ءلوصوملا ةلص اهل لحم

 . «ةدعا هلصأ نأل ؛اذوذش ةفاضإلا دنع ءاتلا اوفذح ثيح «رمألا دع» :هلوق :دهاشلا

 . مظانلا نباو «5 ٠١9/ ماشه نبا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم



 ' ءاعلا فذح نسحو ليق «ةفاضإلا باي ىف ءارفلا بهذم ام مدقتو :تلق 82 ةالصلا

 . #0 ةاكزلا ءانإو) :دعب ىلاعت هلوقل هتنراقم ةيآلا ىف

 :هيبئق

 «الاوعإ لوعأ اهنم :ظافلا ىف امهعورفو لاعفتساو لاصفإ حيحصت درو دق

 دنع اذهو ”الايغتسا ىبصلا ليغتساو ءاذاوحتسا ذوحتساو ءاًمايغإ ءامسلا تميغأو

 ةغل كلذ نأ ىلإ ديز وبأ بهذو ءهيلع ساقي الو ظفحي ذاش نييوحنلا روهمج

 لعفتساو لعفأ حيحصت برعلا نع ىكح هنأ هنع ىرهوجلا ىكحو ءاهيلع ساقي
 هله حيحصت :يخآ عضوم ىف ىرهوجلا لاقو ءهلك بابلا ىف ادرطم احيحصت

 نأ وهو .«ثلاث بهذم ىلإ ليهستلا ىف بهذو «ةحيحص ةجسيصف ةغل ءايشألا
 وحن ىثالث هل اميف ال ءاقاونتسا قونتساك «هيئالث لمهأ اميف درطم حيحصتلا
 . ماقتسا

 نِمقاتفبأ هبلومقمن رقت نمو فذحلا نم لاعْفإلاُمو

 رمت ايلا ىذ ىفو واولا ىذ حيحصت ردو نوسصمو عيبن وحنا

 نم لاعفتساو لاعفإب لعف ام هب لعف نيعلا لتعم ىثالث نم لوعفم ىنب اذإ
 «عيبمو لوقم ليقف عابو لاق نم لوعفم ىنب اذإف ءهتدم فذحو هنيع ةكرح لقن

 ىقتلاف ءامهلبق نكاسلا ىلإ ءايلاو واولا ةكرح تلقنف ءعويبمو لووقم لصألاو

 ' ,ءامهادحإ فذح بجوف ةدئازلا لوعفم واو يناثلاو ةملكلا نيع لوألا نانكاس

 2 ء«لوعفم واو فوذحملا نأ ىلإ هيوبيسو ليلخلا بهذف .فذح امهيأ ىف فلتخاو

 نأل ؛ةملكلا نيع فوذحملا نأ ىلإ شفخالا بهذو. «فرطلا نم اهبرقلو ءاهتدايزل

 ش . لوألا فذح ةملك ىف ايقتلا اذإ نينكاسلا نألو «ىنعمل لوعفم واو

 .رونلا ة ةروس نم اخو ةيآلا نمو ءايبنالا ة ةروس نم فقإ ةيآلا نم »غ2

 .رونلا ةروس نم 1/ ةيآلا نم (7)

 :ىأ : ءامسلا تميغأو هلايع رك ىنعمو .ءاكبلاب هتوص عقر نحف قي :الاوعإ لوعأ (؟)

 ليكم



 هنم تفذح الل هنأل «كلذ ريغ لمع اهيف سيلف «لوقم وحن واولا تاوذ امأف

 .هظفل ىلع لوقم ىقب نيواولا ىدحإ

 عيبم ىقب هيوبيس ىأر ىلع هواو تفذح امل هنإف عيبم وحن ءايلا تاوذ امأو

 ىأر ىلع امأو «ءايلا حصتل ةرسك ةلوقنملا ةمضلا تلعجف «ةمض دعب ةنكاس ءايب
 واولا تاوذ نيب اقرف «ءاي واولا تبلقو ءافلا ترسك هؤاي تفذح امل هنإف شفخألا

 .ءايلا تاوذو

 تمض اذإ ءافلا نأ هلصأ نإف ءاذه ىف هلصأ شفخألا فلاخ دقو :ليق
 دقو «ضيب وحن عمجلا ىف الإ اهلبق ام مامضنال (واو اهبلق ةيقاب ةيلصأ ءاي اهدعبو

 ةدوجوم اهتاعارمو ءاهفذح عم ءاي ىه ىتلا نيعلل ةاعارم ةرسك ةمضلا انهاه بلق

 ش .ردجأ

 ؟ةيظفل ةرمث فوذحملا ىف نيخيشلا فالخل رهظي له :تلق نإف

 امأ :تلقف ِءوُسَم فيفخت نع ىلع وبأ ىنلآس :حتفلا وبأ لاق .معن :تلق

 اهنأل رقم : ءورقم ىف لوقت امك ءاَوَسَم تيأر :لوقأف نسحلا ىبأ لوق ىلع
 ىف لوقت :امك وسم تيأر :لاقيف هيوبيس بهذم ىلع امأو «لوعفم واو هدنع

 كلذ :ىلع وبأ ىل لاقف «نيعلا هبهذم ىف اهنأل ءواولا كرحنف بخ :ءبخ

 «نووصم بوث :برعلا ضعب لوق ىلإ هب راشأ (واولا ىذ حّيحصت ْرَدَنو) :هلوقو
 ىف دربملا هزاجأو روهمجلا هعنم فالخ كلذ ىلع سايقلا ىفو "”فوودم كسمو
 ةغل هنأو ءواولا ىف مامتإلا سيقي نييوحنلا ضعب نأ :ىرهوجللا ركذو ءهيلوق دحأ

 ءهيلع ساقو باتكلا نع كلذ ىكح :ىلع وبأ ذاتسالا لاقو «برعلا ضعبل
 رهتشم ريثك ءايلا تاوذ ىف حيحصتلا نأ ىنعي (رهتشا ءايلا ىذ ىفو) :هلوقو

 وهو - ءايلا نوكسو نيغلا حتفب - ليغلا برش :ىأ :ىبصلا ليغتساو «بلغ ىأ :ذوحتساو -
 .لماح ىهو وأ ىتؤت ىهو اهدلو ةأرملا هعضرت ىذلا نبللا

 وأ لولبم :ىأ :فوودم كسم .ءنوصي ناص نم  ظوفحم :ىأ :نووصم بوث )١(

 1 .قوحسم
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 ذخ» :مهلوقك ءايلا ىف كلذ لاثمو «ءايلا ةفخو واولا لقثل كلذو ءواولا فالخب

 . 9«اًسفن هب ةبويطم

 . ةيويطم ةحافت اهنأك :"”رعاش لاقو

 وهو ةمقلع. لاقو هريغو و ىنرامل اهاكح ةيميمت ةغل ءايلا تاوذ حيحصتو

 . : 27ىميمت

 مويس نجلا هلع ذاكرلا مَ

 : عويبمو طويخم لوقيف لصألا نع هجرخي برعلا ضعبو :هيوبيس لاق
 :لاقف هفيرصت ىف سابعلا وبأ فلاخو «لقثأ اهنأل واولا ىف ذ اومتأ مهملعن

 .ةغل هلعجي ملو' ةرورضلا ىف هلصأ ىلإ عيبم در اوراجأ

 ادوجألا رحت ِمَل نإ للْطأَو ادع وحن نم لوعذا ححصو

 سفن عفرب - سفن هب ةبويطم باوصلاو «ءهييط ىأ هباط :لاقي هباط لوعفم مسا :ةبويطم )غ0(

 ىلع دئاعلا ابويطم ىف ريمضلا ةبانإو - ريكذتلاب  اسفن هب ابويطم وأ لعافلا نع ةباينلا ىلع

 .نابص فه .لعافلا نع ذخ لعاق

 ءرمخلا فصي ميمت ينب نم رعاش وهو  همامت ىلع فقأ ملو «هلثأق ىلغ رثعأ مل : هلئاق ()

 .رعاشلا اهفصي ىتلا رمخلا ىلإ دوعي اهنأك ىف ريمضلاو

 عوفرم نأك ربخ «ةحافت» اهمسا ةبئاغلا ريمضو بصنو هيبشت فرح نأك «اهنأاك» :بارعإلا
 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ةحافتل تعن «ةبويطم» ةرهاظلا ةمضلاب

 . ةعيبمك ةبيطم :لاقي نأ سايقلاو لصألا ىلع ءاج دقف «ةبويطم# :هل اوق :دهاشلا

 . مظانلا نباو غ5 /6-7 ماشه نباو ال /855 ىنومشالا هركذ :هعضاوم

 .- طيسبلا نم وهو  ةدبع نب ةمقلع وه :هلئاق (””)

 ْ .هجيهو تاضيب ركذت ىتح :هردصو
 فيفخملا رطملا «ذاذرلا» راث اذإ جاه - جيهتلا نم ؟هجيهلا ةضيب عمج «تاضيبلا» :ةغللا

 .باحسلا وهو ميغلا نم ؟مويغم) ءامسلا ميغلا سايلإ «نجدلا»

 ىلإ عجري ىذلا ريمضلا وهو لعافلاو لعفلا نم ةلمج ؛ركذت» ةياغلل ؟ىتح» :بارعإلا
 ريمضلا ىهو هلوعفم ءاهلاو ضام لعف «هجيهو» هلوعفم ؟«تاضيب)» ةماعنلا ركذ وهو ميلظلا

 ربخخ رورجمو راج «هيلع» هيلإ فاضم «ذاذرلا» لعاف «موي» ميلظلا- ىلإ عجارلا بوصنملا

 . مويل ىرخأ ةفص ؟مويغمال مويل ةفص ةلمحلاو ءرخؤم أدتبم : «نجدلا» مدقم

 .ميغم هيف سايقلاو «لالعإلا نودب هلصأ ىلع ءاج هثإف «مويغم» : :هلوق :دهاشلا

 0 ١ ص ىدوكملاو مظانلا نباو '" /مكك ىنومشتلا هركذ :هعضاوم

 ك١



 اواو وأ ءاي همال نوكت نأ نم لخي مل ماللا لتعم لعف نم لوعفملا ىنب اذإ

 ىَمرُم وحن ةرسك ةمضلا ليوحتو ماغدإلاو لادبإلاب هلالعإ بجو ءاي تناك نإف

 نوكسلاب امهادحإ قبسو ءايلا عم اهعامتجال ءاي واولا تبلقف .«ىومرم لصألاو
 .ءايلا حصتل ميملا ترسكو «ةملكلا مال ىف تمغدأو

 راتخي مسقو «هلالعإ بجي مسق :ماسقأ ةثالث ىلع ىهف اواو تناك نإو

 .هحيحصت راتخي مسقو «هلالعإ

 ىوق وحن نم لوعفملا مسا تينب اذإف ءواو هنيع ام ره هلالعإ بجي ىذلاف
 عم فرطلا ىف تاواو ثالث عامتجا لقشتساف «وووقم لصألاو ءىِوَقَم :تلق

 «ياوو ءاي عمستجا داق هنأل ءءاي ةطسوتملا تبلق مث ءاي ةريخألا تبلقف ٠ «ةمضلا

 ىف ءايلا تمغدأو «ءايلا لجأل ةرسك ةمضلا تبلق مث «نوكسلاب امهادحإ تقبسو

 .ىوقم : ليقف ءايلا

 اذهف ىضرمك - نيعلا رسكب  لعف ىلع هلعف ناك ام وه هلالعإ راتخي ىذلاو

 ةلاح ىف ءاي واولا هيف تبلق دق هلعف نأل «ىلوأ لالعإلاو «حيحصتلاو لالعإلا هيف

 ىف لعفلا ىلع لوعفملا مسا ءارجإ ناكف .ءلوعفملل هئانب ةلاح ىفو لعافلل هئانب

 لاق «٠ «حيحصتلا نود نآرقلا ىف لالعإلا ءاج ٍاذهلو ؛هل هتفلاخم نم ىلوأ لالعإلا

 نم هنوك عم ةوضرم لقي ملو ' يضرم ةّيضار كبر ىلإ يعجرا » :ىلاعت
 ىنعأ - فنصملا هركذ ام اذه «ليلق وهو (ةوضرم» :مهضعب لاقو .ناوضرلا

 كلذ ىف حيحصتلا نأ هريغ ركذو «ىضرم وحن ىف حيحصتلا ىلع لالعإلا حيجرت

 هيف لالعإلا دارطا مدعب ةبراغملا ضعب حرصو ءذاش هيف لالعإلا نأو سايقلا وه

 ةيبرع ىرخألاو ءواولا وحنلا اذه ىف هجولاو :لاق هدارطا هيوبيس مالك رهاظو)
 , 9(ةريثك

 ىلع وه الو ءاواو هنيع تسيلو لعف نم ناك ام وه هحيحصت راتخي ىذلاو
 لعف ىلع المح حيحصتلا: هيف زوجيف ءادع وحن نم لوعفملاك  نيعلا رسكب  لعف
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 المح لالعإلا هيف زوجيو «لعافلا لعف حص امك هححصتف ودعم :لوقتف لعافلا

 ؛ىلوأ حيحصتلاو «لوعفملا لعف لعأ امك هلعتف دعم :لوقتف لوعفملا لعف ىلع
 .ىلوأ لعافلا لعف ىلع لمحلا نأل

 (”عاشلا لوق نيهجولاب ىوريو

 ايداَعو هيلع اًيدعَم ثيللا انأ ىّننأ ةَكيلَم ىسرع َتَملَع ْدَقَو

 .لالعإلاب هريغ هدشنأو حيحصتلاب «اَوَدْعَم» ىنراملا هدشنأو

 :تاهيبنت
 ام :ىنعأ ءريخألا مسقلا اذه الإ تيسبلا اذه ىف مظانلا ركذي مل :لوالا

 واو هنيع ام (ادع وحن نم) :هلوقب جرخف لاثملا ىلع لاحأو «حيحصتلا هيف حجرتي

 نإف «ءىضر وحن لعف ىلع وه امو «هلالعإ بجي هنم لوعفملا نإف ءىوق وحن
 . فنصملا دنع هلالعإ حجرتي هنم لوعفملا ش

 . ؟ىمر وحن ءاي همال امم لوعفملا ركذ انه كرت مل :تلق نإف

 .هنايب مدقت دق همكح نآأل :تلق

 حيحصتتلا ناك نإو «ىدعم وحن ىف : درطم لالعإلا نأ همالك رهاظ :ىناثلا

 .درطي ال ذاش هيف لالعإلا نإ :نييوحنلا ضعب لاقو «دوجأ

 )١( لماكلا نم وهو  ىثئراحلا ثوغي دبع وه : هلئاق .

 .ايراغو هيلع ايرغم :ىرشخمزلا ةياور ىف عقوو - هتأرما لجرلا سرع  «ىسرع» :ةغللا
 ىنأ دبالف ءدسألا ملظ امنإف ىنملظ نمف ءدسالا ةلزنمب ىنأ «ىتجور تملع دق :ىنعملا

 . هكلهأ 1

 «ىسرع» ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف «تملع» قيقحت فرح دقو فطعلل واولا «دقو» :بارعإلا
 فرح «ىئنأ» ىسرع نم لدب وأ نايب فطع - ميملا مضب  «ةكيلم» هيلإ فاضم ءايلاو لعاف
 00 عم نأو ءهل عضوم الف لصفنم ريمض ءانأ»و اهربخ «ثيللا) اهمسا ءايلاو بصنو ديكوت

 هيلع فطع ءايداعو» ثيللا نم لاح «ايدعم» تملع ىلوعفم دسم ثدس اهربخو اهمسا

 .ققحتو تبث ىنعم نم نأ ىف ام ايدعم ىف لماعلاو

 .ودعم هلصأ نإف لالعإلا ىلع ءاج ثيح «ايدعم» :هلوق :دهاشلا
 .7 /7837 هيوبيشو ١١١/ 2٠١ .77 شيعي نباو ءا“ /851/ ىنومشألا هركذ :هعضاوم



 المح لعأ هنإ :ليقف «.عونلا اذه ىف واولا لالعإ ليلعت ىف فلتخا :ثلاثلا .

 لذأ بابب اهيبشت لعأ :ليقو «فنصملا هعبتو ءارفلا لوق وهو لوعفملا لعف ىلع
 تراصف «(رجاح اهب دتعي ملف ماغدإلاب ةفيفخ ةدئاز ةنكاس ىلوألا واولا نأل كلذو

 «لدأ ىف اهبلق دح ىلع ءاي تبلقو ؛ةمضلا تيلو اهنأك ةملكلا مال ىه ىتلا واولا

 ءارفلا ليلعت ضرتعاو ءاصعلا ىف مهلعف وحن ءاسكلا ىف اولعف امك ىرشخمزلا لاق

 .لوعفملا لعف ىلع ىنبمب سيل ردصملاو اّيَمَع اًنع وحن ءردصملا ىف بلقلا بوجوب
 نعي دْرق وأ مْمَج مآل أولا ىذ نم لوعفلا اج ِنْيهْجَو اذ َكاَذَك

 ناك نإف .ادرفم وأ اعمج نوكي نأ نم لخي ملو واو همال امم لوعفلا ناك اذإ

 ىلدو ىصع وحن رثكأ لالعإلا نأ الإ « «حيحصتلاو لالعإلا هيف ءاج دقف اعمج

 ىلع المح ءاي ةريخألا واولا تلدبأف ءٌووُلدو ووصع امهلصأو ءولدو ىصع عمج
 . ماغدإوا لادبإ نم اهلثمل رقتسا ام اهلبق ىتلا واولا تيطعأو لدأ باب

 عمج وحُنو خأ عمج وبخأو بأ بأ مج اب ىهو ءظافلأ حيحصتلاب درو دقو

 ميجلاب - وجن عمج وجُنو «ةريثك وحن ىف نورظنتل مكنإ :مهضعب نع ىكحو ءوحن
 «لالعإلا الإ هيف عمسي ملو :هديس نبا لاقو «هءام قاره ىذلا باحسلا وهو -

 ىف فالخ ىلع انق عمج ونقو «نبا عمج ونئب كلذ نم ركذو ءوهن عمج وهنو

 ناظفل عمجلا اذه نم دش :روفصع نبا لوقو «ءاي اهنأ هيوبيس بهذمو ءامهمال

 سيلو ءامهريغ ذشي مل هنأ مهوي ءانق عمج ىف ونقو ءوجن عمج ىف ون امهو
 ٠ . كلذك

 رثكأ حيحصتتلا نأ الإ حيحصتلاو لالعإلا اضيأ هيف ءاج دقف ادرفم ناك نإف

 ءربك :ىأ ءايتع خيشلا اتع :مهلوق حيحصتلاب ءاج دقو ءاومن امنو ولع الع وحن

 .ةوسق :ىأ ءايسق اسقو

 ىف عمجلا لوقو درفملا لوعف نيب ةيوسعلا مظانا مالك رهاظ :تلق نإف

 . رثكأ درفملا ىف حيحصتلاو ءرثكأ عمجلا ىف لالعإلا نأل ؛ءاوسب اسيلو نيهجولا

 نيب وسي ملو ءامهنم لك ىف نيهجولا ءىجم ىف امهنيب ىوس :تلق

 : ةيفاكلا ىف لاق «باتكلا اذه ريغ ىف امهتوافتب حرص دقو ؛ةرثكلا ىف نيهجولا

- 
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 1 ىلا عسا د ىقو عيتبا ىف لدمالا حب. |

 . .درفلل ةفشو عمجلا لقفل :تلق

 :ناهيبنت

 امأو ءدرفملا ىف حيحصتلاو عمجلا ىف لالعإلا دارطا ىف لاكشإ ال :لوألا

 ليهستلا ىف بهذ اذه ىلإو «هيلع ساقي ال هنأ روهمجلا بهذمف عمجلا حيحصت

 نم درو ام ةلقب ءارفلا بهذم فعضو .ىهتنا ءءارفلل افالخ هيلع ساقي الو :لاق

 ال ذاش هنأ هريغ هركذ ىذلاو «هدارطا ليهستلا رهاظف درفملا لالعإ امأو .كلذ

 . درطي

 «ّىِوَق باب نم نوكي الأب طورشم حيحصتلا نم لوعق ىف مدقت ام. :يناثلا

 . مدقت دقو ةوقلا نم لوعفمب لعف ام هب لعفي نأ مزل لوعف ةوَّقلا نم ىنب ولف
 ووري معو

 ىمث هذوذش ماين وحنو وُ ىف مين وحن عاشو

 موت ىف لاقيفا «لالعإلا واو هنيع ىذلا لعاف عمج لعف ىف رثك دق هنأ ىنعي ٌ

 :”لاق عّيج عئاج عمج عوج ىفو مص مئاص عمج موص ىفو مي مئان عمج
 سا يعلم هم اربع مم

 ميج ٍموَقل هتَخْبَط تْلَجَع مقام م ام ماعم ام اةاعامال ْ

 .- لماكلا نم وهو - ةبطق همساو ةدراحلا ومن هلئاق )0(

 . هتحت لجارملا يَّلَت صررعمو :هردصو
 نيعلا فعضم نم لوعفملا مسا ةنزب - ةددشم ءارلاو نيعلا حتفو ميما "مضب ذب «صرعم» :ةغللا

 ءرودقلا «لجارمل» فجيل رودلا نيب ءانفلا ىهو  ةصرعلا ىف عضو 7 محللا وهو

 .ربنم ةنزب لجرم هدحاو
 اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمضب عوفرم صرعم بر واو واولا «صرعمو» :بارعإلا

 «لجارملا» عراضم لعف «ىلغت» ءادتبم وهو دئازلاب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا

 «هتخبط» لعافو لعف «تلجع» هيلإ فاضم ءاهلاو فرظ «هتحت» صرعمل ةفص ةلمجلاو هلعاف

 لجعب قلعتم رورجمو راج «موقل» صرعم ربخ ةلمجلاو هيلإ فاضم ءاهلاو هب لوعفم
 - | . ةفص «عيج»
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 ماللا لعت امك تلعأف «فرطلا نم اهبرقل ماللاب تهبش نيعلا نأ كلذ هجوو '
 ؛ءايلا ىف ءايلا تمغدأو ."”(ءاي ىلوألا واولا تبلق مث) ءاي ةريخألا واولا تبلقف
 حيحصتلاف «ماوُقو ماوص وحن  دملاب  لاَعُف امأو «لصاألا وه كلذ ىف حيحصتلاو
 .فلألا ةدايز ببسب فرطلا نع هنيع دعبل نيعتم هيف

 لاق .مئان عمج ماين وهو هيلع ساقي ال دحاو ظفل ىف لالعإلا ذش دقو
 :©9رعاشلا

 7 اذ ل -

 :ناهيب

 نم هريغ صن دقو «هدارطا ىلع صنب سيلو ةرثكلا ديفي هي (عاشو) هلوق :لوألا

 لتعم نوكي الأ وهو .فنصملا هركذي مل طرش هدارطالو ءدرطم هنأ ىلع نييوحنلا

 .لالعإلا ىلاوتل ةهارك هلالعإ روجي ال اذهف ىوشو واش وحن ماللا

 هجولا وه مضلاو ءرسكلاو مضلا نيعلا لعملا لعف ف ءاف ىف زوجي :ىناثلاو

 . ىلوألا

 وهو واولا نم ءايلا تلدباف ىواولا فوجألا نم هنال عوج هلصأ نإف «عيج» هلوق :دهاشلا -

 عئاج
 .7” 41٠١/ ىنومشألا هركذ :هعضاوم
 .ج .9(1)

 . ليوطلا نم وهو  مجنلا وبأ :هل لاقيو ؛ىبالكلا رمغلا وبأ وه :هلئاق (؟)

 «ماينلا» نيعألا نم مونلا بهذأو رهسأ «قرأ» ةأرما مسا «ةيم» اليل انتراز «انتقرط» : ةغللا

 .امون ماني مان نم لعاف مسا - مئان عمج
 مهنيعأ نم مونلا راطأو اهثيدح مهقراف ءموقلا مان دقو «ليللاب مهتراز ةأرملا هذه نأ :ىنعملا

 . نيرهاس اظاقيأ مهليل اوقف ىتح «بذعلا اهمالك

 هب لوعفم ملكتملا ريمضو ثينأتلا ةمالع ءاتلاو ضام لعف «انتقرط» هيبنت ةادأ «الأا» :بارعإلا

 ضام لعف «قرأ» ةيفان امو ةفطاع ءافلا «امف» هيلإ فاضم «رذنم» تعن «ةنبا» لعاف «ةيم»

 .هيلإ فاضم ريمضلاو «قرأ لعاف «اهمالك» رصح ةادأ «الإ) قرأل هب لوعفم «ماينلا»

 .واو نع ةبلقنم درفنملا ىف ةزمهلاو مئان عمج ماينو «ماونلا هلصأ نإف «ماينلا» :هلوق :دهاشلا

 ليقع .نباو «5 0 1١ ماس نباو ” 78١/ ىنومشألا :ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

 ٠ /97” شيعي نباو 5١7« ص ىدوكملاو «مظانلا نباو 69 ١.

 - ءياذهبإ
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 لصف

 [نيل فرح الاعتفالا ءاف ناك اذإ ]
 الَكَتتا وحن زمهلا ىذ ىف دو الدّبَأ لاعتفا ىف ات اف نيّللا وذ

 ىحصفلا ةغللا ىف بجو  ءاي وأ واو ىنعأ - نيل فرح لاعتفالا ءاف ناك اذإ

 .لوعفملاو لعافلا ىمساو لعفلا ىنعأ ءهعورفو لاعتفالا ىف ءات اهلادبإ

 رسّنا :ءاسيلا ىف هلاثمو دعم وهف اداعتا ادعتي دعتا . :واولا ىف كلذ لاثم

 ش .رستم وهف راسنا رستي

 ام تاكرحخ اهب تبعالتل اهورقأ ول مهنال ءات كلذ ىف ءافلا اولدبأ امنإو

 املف ءاواو ةمضلا دعبو ءافلأ ةحتفلا دعبو «ءاي ةرسكلا دعب نوكت تناكف ؛اهلبق

 امل ريغتي ال ادلج افرح اهنم اولدبأ اهلبق ام لاوحأ ريغتل اهريغت ىلإ اهريصم اوأر

 مغديف هدعب ام قفاويلو «واولا ىلإ مفلا نم دئاوزلا برقأ وهو ء«ءاتلا وهو «هلبق

 ْ :تاهيبنت

 ال واولا نأل ءايلا نم وه امنإ ءدعتتا ىف لدبلا نييوحنلا ضعب لاق : :لوالا

 | هنم لوعفملا مساو لعافلا مساو عراضملا لمحو دعلا ىقو داعتأ ىف ةرسكلا عم تبثت

 .ردصملاو ىضاملا ىلع

 لحدم الف فلألا امأو «مدقت امك ءايلاو واولا لمشي (نيللا وذ) هلوق :ىناثلا

 .امال الو انيع الو ءاف نوكت ال اهنأل «كلذ ىف اهل

 ىلع ةملكلا ءاف نولعجيو «لادبإلا اذه نوكرتي موق راجحلا لهأ نم :ثلاثلا

 وهف رسّناي رسّتياو ءدعّتوُم وهف دعّتاي دمتي :نولوقيف ءاهلبق تاكرحلا بسح

 وهو - زمهلاب  دعتئاو رستتا لوقي نم برعلا نم نأ ىمرجلا ىكح :عبارلا
 هلصأ اميف ءات لاعتفالا ءاف لادبإ ذشو :ىأ (زمهلا ىذ ىف ذشو) :هلوقو .بيرغ
 نم لعتفا هنأل ءالاكتيا لكتاي لكتيا وحن كلذو «لدبي الأ هيف سايقلاو ةزمهلا
 ةزمهلا عم اهعامتجال نيل فرح اهلادبإب تففخ :اهنكلو ةزمه ةملكلا ءافف «لكالا
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 امئإو «لصأب تسيل اهنأل لدبت ملو .فيرصتلا هيضتقي ام ىلع ترقأف اهلبق ىتلا

 نألف اضيأو «كلذك اهلدب نوكي نأ ىغبنيف «مغدت ال ةزمهلاو «ةزمه نم لدب ىه

 نم ةلدبملا ءايلا نم لدب اذه ىف ءاتلاف «رازإلا سبل :أ دلل مهضسب لوقك مات

 نم ةلديملا واولا نم لدب اذه ىف ءاتلاف ءنمَتا نمّثؤا :مهضعب لاقو)ة ةزمهلا

 .لاديإلا مدع كلذ ىف ةحيصفلا ةغللاو (ةزمهلا

 :تاهيبنت
  حصي الف ةغلب سيل زمهلا ىذ ىف لادبإلا نأ ىضتقي (ذشو) هلوق :لوألا

 ىف لادبإلا اوزاجأ مهنأ نييدادغبلا نع ىكحو «فورعملا وه اذهو هيلع سايقلا

 «ةنامألاو رازإلا نم «نمّتاو رزتا :ىهو اًظافلأ كلذ نم اوكحو «ةزمهلا ىذ

 ةئيدر ةغل ىه :مهضعب لاقو .ذخألا نم ذختا مهدنع هنمو «لهألا نم لهّتاو

 انإف تحص نإف «ةياورلا ىف أطخ اذه :ىلع وبأ لاق ءاهلقن ةحص ىف عزانتم

 . لقنلا ىرحتو ةغيصلاب نوفراعلا نومدقتملا ةمئالا الو

 أطوملا هاور عيمجلا اذك «هب رزتيلف اريصق ناك نإو» ثيدحلا ىفو :تلق

 ىنرمأي ٌةِلَكَي هللا لوسر ناك» اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح ىفو «ماغدإلاو لادبإلاب

 . ماغدإلاب  «رزتأ نأ تضح اذإ

 .؟ذخألا نم وهو ذَخَنا :مهلوقب ىلع وبأ عنصي امف :تلق نإف

 ىنعمب ذخت :تلاق برعلا نأل «ةيلصأ ىلوألا هءات نأ ىلع هجرخ :تلق

 :©9دشنأو '”4 ارجأ هيلع تذخّتال » :ىلاعت هللا لاق «ذختا

 قرطملا ةاطقلا صوحفأك افيسن 2 اهرْرَغ بنج ىَدَل ىلجر تذَخَت دقو

 .فهكلا ةروس نم الال ةيآلا نم )١(

 .- ليوطلا نم وهو  ىدبعلا راهن نب ساش همساو  ىدبعلا قزمملا وه :هلئاق )7١(

 نيغلا حتفب - زرغلا «اهزرغ» بنج ىلإ ىوريو «بنج ىدل ١ تذختا ىنعمب «تذخت» :ةغللا

 -باكر وهف ديدح وأ بشحخ نم ناك اذإو .دلج نم لجرلا باكر ءارلا نوكسو
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 ءفذحو ءذختا هلصأ نأ معرو .دَخَت ةدام دوجو ىف ىجاجزلا عزانو
 ءاَذَحَت ذَحْني ذخت :مهلوق نم ديز وبأ هاكح امب ىسرافلا هيلإ بهذ ام ححصو
 هيف نآل ىحصفلا ةغللا ىلع ءات هؤاف تلدبأ امم ذخّتا نأ ىلإ نيرخأتملا ضعب بهذو
 «نسحأ اهيلع هءانب نأ الإ ةليلق تناك نإو ةغللا هذهو ىواولاب دو ىهو ةغل
 .ةئيدر ةغل نمتا نأ ىلع اوصن مهنأل

 ديري نأ لمتحيو ءاذوذش لادبإلا هيف عمس امم هنأ  لكعتتاب هليثمت رهاظ :ىناثلا

 ىلع حراشلا صنو ءهيف عمسي مل ناك نإو .هسنج نم وه اميف عمس لادبإلا نأ
 . لكتيا لكألا نم لعتفا ىف لاقي هنأ ديري الو :لاق اذه

 . عومسم هنأ ىلع لدي ام مهضعب مالك ىفو :تلق

 0 قبطم رثإ در لاعتفأ اناَط
 داصلا ىهو ةقبطملا فورحلا دحأ هؤاف امم هعورفو لاعتفالا ىنب اذإ هنأ ىنعي

 نعط نم لعتفا ءانب ىف كلوقك ءءاط هئات لادبإ بجو - ءاظلاو ءاطلاو داضلاو
 كلذ ىف لصألاو «برطضاو ءاوربطصاو اوملظاو اونعبطا - برضو ربصو ملظو

 قبطملا فرحلا عم ءاتلا عامتجا لقئتسا نكلو «برتضاو اوربتصاو اوملتظاو اونعتطا
 قبطملاو «ةلقّتسُم ةسومهم ءاتلا اذإ ةفصلا نيابتو جرخملا براقت نم امهنيب ال
 .ءاطلا وهو اهجرخم نم ءالعتسا فرح ءاتلا نم لدبأف « « لعتسم روهجم

 ربولا هنع رسحنا اذإ ريعبلا ىبنجب لجرلا ضكر رثأ  نيسلا رسكو نونلا حتي «افيسن»-
 ىمس ءاهتيبم ل مضو ءافلا نوكسو ةزمهلا مضب دو
 77 ديدشتو ءاطلا حتفو ميملا مضب  «قرطملا» روهشم رئاط «ةاطقلا» هصحفت اهنأل كلذب
 : .اهضيب جورخ ناح اذإ ةاطقلا تقرط نم  ةروسكملا

 «ىدل» هيلإ فاضم ءايلاو لعاف «ىلجر» ضام لعف «تذخت» قيقحتلل «دقو» :بارعإلا
 لوعفم «افيسنا اهررغ ىلإ فاضم بنج اضيأو هيلإ فاضم «بنج» فرظلا ىلع بوصنم
 «قرطملا» هيلإ فاضم «ةاطقلا» اهب رورجم صوحفألاو هيبشتلل فاكلا «صوخفأك» تذخت
 .ةاطقلل ةفص

 امأو ؛ديبع ىبأ ىأر ىلع ةاطقلا ريغ ىف كلذ لاقي ال هنال ثنؤم ةاطقلا نأ عم هركذ امنإو
 نم ةياور ىلع امأو  قيرطتلا تاذ :ريدقتلاو .ةبسنلا ةدارإ ىلع نوكيف هريغ ىأر ىلع
 . لدعملا ىنعمب صوحفألل ةفص نوكيف ءارلا حتفب هاور

 .تذختا هلصأ نإف «تذخت» :هلوق :دهاشلا

 ١ و | ١



 : هيت

 تلدبأ اذإو «نيلثملا عامتجال ماغدولا بجو ءاطلا دعب ءاط ءايلا تلدبأ اذإ

 :هجوأ ةئالث هيفف ملّظا وحن ىف ءاظلا دعب

 داطب مّلطا لوقتف ءاطلا ىف ءاظلا ماغدإ :يناثلاو ءملطضا لاقيف نايبلا :اهدحا
 .ملظا لاقيف مغدت مث د ةمجعم ءاظ ءاطلا عضوم لعجت نأ :ثلاثلاو «ةددشم

 (”:هرز لوق ةثالثلا هجوالاب دشنيو

 ملّطظَيق اًنايحأ ملظيو (وُمَع هلّئان كيطعي ىذلا داوجلا وه

 بلقب بلقب ماغدإلاو «ءاوربطصا لاقيف نايبلا :ناهجو هيفف داصلا دعب تلدبأ اذإو

 نأ نوراه انثدحو :هيوبيسس لاق . ةددشم داصب اوربصا :لاقيف لوألا ىلإ يناثلا

 .احلطصي نأ ديري "4 احلصي نأ » أرق مهضعب

 )١( طيسبلا نم وهو - نانس نب مره حدم ىف ىملس ىبأ نب ريهز وه :هلئاق -.

 . ةناكتسا الو افعض ال نكل هلمتحيو ملظلا لبقي «ملظيف» ءاطعلا :لئانلا «هلئان» :ةغللا

 هلمحيو ءاطبإ الو نم ريغ نم ةلوهسب ء ءاطعلا كل لزجي ىذلا داوجلا وه امره نأ : ىنعملا

 .افوخالو افعض ال  هنم الضفت اهب مايقلا لبقيو اهلمحتيف مهمراغم سانلا
 لعف «كيطعي» داوجلل ةفص «ىذلا» هربخ «داوجلا» ادتبم لصفنم ريمض «وه» :بارعإلا

 فاكو رتتسم ريمض هلعافو لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم عراضم

 ىطعي ةلمجو «هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو ىطعيل ناث لوعفم «هلئان» لوأ لوعفم باطخلا

 هلماع قلطم لوعفم «اوفع» لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال هيلوعفمو هلعافو

 فرح واولا «ملظيو» اوفع ءاطعإ : مالكلا ريدقتو فوذحم ردصمل ةفص هلصأو يطعي

 فرظ «انايحأ» هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو لوهجملل ىنبم عراضم لعف ؟ملظي» فطع

 ينبملا ملظي ىلع ءاقلاب فوطعم ملطظيو فطع فرح ءافلا «ملطظيف» ملظيب بوصنم نامز

 .لوهجملل

 بلق زوجيو ملطظي راصف ءاط لاعقفالا ءات تبلق مث ملتظيف هلصر «ملطظيف» هلوق :دهاشلا
 ش ..ةثالثلا هجوالاب ىورو ملطي ريصيف امهماغدإو ءاط ةمجعملا

 هيوبيسو 25 /795 ماشه نباو ءال /81/“ " ينومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم
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 .ءاسنلا ةروس نم ١74 ةيآلا نم (؟)
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 عجطضا لاقيف 2 هيهجوب ماغدإلاو نايبلا :هجوأ ة ةثالثف داضلا دعب تلدبأ اذإو

 دقو «ذاش ردان وه :ىوارضخلا ماشه نبا لاق «ثلاشلا اذهو «عجّطاو عجضاو

 امال داضلا بلقف «براقتلا نم امهنيب امل ءاطلاو داضلا عامتجا مهضعب لقئتسا

 :"هلوق دشني ةعبرألا هجوألابو .عجطلا :لاقف

 طلاق فقح ةاطرا ىلإ لام 0000000
 كا سوا ع6

 ىقب ًالاد ركداو ددزاو نادا ىف قمم مم ممم ملل

 وحن لاذ وأ دار وحن ىار وأ ناد وحن لاد هؤاف امم لاعتفالا ىنب اذإ هنأ ىنعي

 ءداترأو «ناتدأ :لصألاو ءركذاو داّدزأو َنادا :لاقيف الاد هثات لادبإ بجو و رقه

 . الاد تلدبأف «فرحألا هذه دعب ءاتلا ءىجم لقئتساف «ركتذأو

 :تاهيبنت
 عامتجال .ماغدإلا بجو لادلا دعب الاد لاعتفالا ءات تلدبأ اذإ :لوألا

 .دحاو هجو الإ ناذا ىف سيلف «نيلثملا

 ىلإ ىناثلا بلقب ماغدإلاو راهظإلا :ناهجوف ىازلا دعب الاد تلدبأ اذإو

 نم سيل اميف مغدت ال ىازلا نأل .سكعلا روجي الو ءرجرا :لاقيف لوألا

 .-زجرلا نم وهو - ابثذ فصي  ىدسألا ةيح نب روظنم وه : هلئاق )١(

 عبش الو هعذال نأ ىأر ال :هردصو

 وهو .ىطرألا ةدحاو «ةاطرأ» زكرو زاحنا «لام» شيعلا ةعسو ةحارلا :ةعدلا «هعد» :ةغللا

 عمجلاو لمرلا نم ىنحناو جوعا ام وه.«فقح» بانعلاك رمث هل لمرلا رجش نم رجش

 .ضرألا ىلع اكتا «عجطلا» فاقحأ

 ةرجش ىلإ نكر لكأب عبشي ملو «بعلا نم ةحار دجي مل هنأ ىأر ال بئذلا اذه نأ :ىنعملا

 .حيرتسيل هبنج ىلع أكتاو «ىنحنم ىف ىطرألا نم

 ةليقثلا نم ةففخم «نأ» بئذلا ىلع دوعي هلعافو طرشلا لعف «ىأر» ةيطرش ل١ :بارعإلا

 طرشلا باوج ضام لعف «لام# فوذحم اهربخو ال مسا «هعد) نأشلا ريمض اهمساو

 «عجطلاف» هيلإ فاضم «فقح ١» لامب قلعتم «ةاطرأ ىلإ بئذلا ىلإ دوعي ريمض لعافلاو

 .رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف عجطلاو ةفطاع ءافلا

 .امال داضلا مث داط ءاتلا تبلق عجتضا هلصأو «عجطلاف» هلوق :دهاشلا

 ٠١ /55 شيعي نباو 25 /71417 ماشه نباو ا“ /81/7 ىنومشألا هركذ :هعضاوم
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 .ةمجعم لاذب  ركّذاو ءركداو ءركدزا :لاقيف

 ةعبرألا فرحأألا دعب ءاط لاعتفالا ءات لادبإ ىلع 3 ١ راصتقا ىضتقم :ىناثلا

 ىف ركذ دقو «لدبت الو فورحلا رئ اس دعب رقت د اهنأ ة ةثالثلا دعب الادو .ةروكذملا

 وأ درت نم لعتفا وهو  ةشلثم ءاثب  ٌدّرَّتا :لاقيف ءاثلا دعب ءاث لدبت اهنأ ليهستلا
 ينعي - ديج ىدنع نايبلاو : هيوبيس لاقو «ةانثم ءاتب  َدرَئا :لاقيف ءاثلا اهيف مغدت

 اهنأ اضيأ ليهستلا ىف ركذو هولا اذه فصلا ركذي ملو هَدرَتََأ لاقيف ءراهظإلا
 ٠ لاق ءٌردِجا :زتجا ىفو ءاوعمدجا :ا وعمتجا :ىف مهلوقك ميلا دعب الاد لدبت دق
 :؟”رعاشلا

 اًحيش ٌرَدجاو هلوصأ عزنب 2 اناسبحت ال :ىبحاصل َتلْقَف

 .هيلع سايقلا زاج ةغل هنأ حص نإف «برعلا
 .لالعإلا هجوأ نم هب قلعتي امو لادبإلا باب نم مظانلا هركذ ام رخآ اذهو

 واولاو .فلألا :ىهو فرحأ ةثالث نم لدبت ةزمهلا نأ هركذ امم ملع دقو

 . ءايلاو

 -.ىعبر نب سرضم :هلاق :ىرب نبا لاقو «ةيرشطلا نب ديزي ىرهوجلا لاق :هلئاق )١(

 ش ١ .- رفاولا نم وهو
 برعلا تبطاخ امبرو :لاق مث اناسبحت ال :ىرهوجلا ةياورو «سبحلا نم «انسبحت ال» :ةغللا

 ام ذخخ لب ءرجشلا لوصأ علقت نأب محللا ىش نع انسبحت ال :ىنعي نينثالا ظفلب دحاولا

 .ىشلا ىف انل عرسأو «هناديعو هنابضق نم رسيت

 رسكب ءاحيش) فوصلا ترزج نم زتجا هلصأ «زدجا» أالكلا ىلإ عجري هلوصأ ىف ريمضلاو

 .روهشم تبن  نيشلا
 ' «انسيحمت ال» لعفلاب قلعتم رورجمو راج ؟ىبحاصل» لعافو لعف لاق «تلقف» :بارعإلا

 زجي زج نم رمأ «زدجا» هيلإ فاضم «هلوصأ» هب قلعتم رورجمو راج «عزنب» لوقلا لوعفم
 .هلوعفم «احيش» هيف رتتسم ريمض هلعافو

 .الاد ءاتلا تبلقف زتجا هلصأ نإف «زدجا» :هلوق :دهاشلا

 ٠١. /59 شيعي نباو 27” /8ا/5 ىنومشالا هركذ :هعضاوم
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 .واولاو فلألاو ةزمهلا :ىه «فرحأ ةثالث نم لدبت ءايلاو

 .ءايلاو فلألاو ةزمهلا :ىهو .فرحأ ةثالث نم لدبت واولاو

 .ءايلاو واولاو ةزمهلا ىهو «فرحأ ةثالث نم لدبت فلألاو

 .ءايلاو واولا :امهو نيفرح نم لدبت ءاتلاو «نونلا نم لدبت ميملاو

 نم هركذ قبس ام ىلع «ءابلا نم لدبت لادلاو ءءاتلا نم لدبت ءاطلاو
 . ليصفتلا

 ركذ انه دصق امنإو ءهركذ ام ريغ نم فورحلا هذه ضعب لدبت دقو

 نأل «لدبلا فورح ىف اهركذ هنأ عم ءاهلا لادبإ ىلع ملكتي مل كلذلو «ىرورضلا

 ءاجه فيرصتلا ىف ىرورضلاو :ليهستلا ىف لاق اذهلو ؛ىرورضب سيل ءاهلا ركذ
 لادبإلا فورح نأب مالعإلا بابلا لوأ مدقت دقو ءءاهلا طقسأو .«امئاد تيوط»
 نمآ سكش فرص للا :هلوق ىف ةعومجملا ىهو ءافرح نورشعو نانثا عئاشلا
 دقو «عئاشب سيل هنكلو ءاضيأ اهريغ ىف عقو دق لادبإلا نأو «هتزع بوث ىط
 ليبس ىلع فورحلا عيمج لادبإ ىلع مالكلا ءافيتساب هركذ قبس ام لّيَذأ نأ تيار

 :قيفوتلا هللابو لوقأف «جراخملا ىف اهبيترت ىلع فورحلل ابترم زاجيولا

 ءءاهلاو ءواولاو ءءايلاو .فلألا ىهو ءفرحأ ةعبس نم تلدبأ  ةزمهلا
 نم ةزمهلا لادبإك درطم هنمف نيللا فرحأ نم اهلادبإ امأ ءءاخلاو «نيغلاو «نيعلاو

 هنايب مدقت دقو «ءادر ىف ءايلا نمو ءاسك ىف واولا نمو ءارمح ىف فلألا

 . ىفوتسم
 ىف واولا ىفو «ملاعلاو متاخلا ىف فلألا نم ةزمهلا لادبإك درطم ريغ هنمو

 هدنع درطم هيف واولا نم ةزمهلا لادبإ نإف «.حاشإ ىف ىنزاملل افالخ ءدحاو حاشإ

 نانساألا رصق ىهو للي :ىأ  للأ هنانسأ ىف «هيدأ هللا عطق :مهلوق ىف ءايلا نمو
 .مفلا لخاد ىلإ اهفاطعنا :ليقو ءايلعلا

 نم اهلادبإ لاثمف «عامسلا ىلع روصقمف اهدعب امو ءاهلا نم اهلادبإ امأو
 ءرحب بابع لصألاو رحب بابأ :مهلوق نيعلا نمو ءهام هلصأو ءام :مهلوق ءاهلا

 نيغلا نمو «ليلخلا نع شفخالا هاكح .ءخرص ىأ .ًارص :مهلوق ءانخلا نمو
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 نيذه نم اهلادبإو «ليلخلا نع ”ليمش نب رضنلا هاكح ةّئغَر ىنعمب ةّنأر :مهلوق
 . دج بيرغ نيفرحلا

 «لاق وحن واولاو «عاب وحن ءايلا ىهو «فرحأ ةعيرأ نم تلدبأ  فلألا

 .©0 © اعقسنل 9 وحن ةفيفخلا نونلاو ءسأك ىف ساك وحن ةزمهلاو
 وهو كايإ ىف كايه وحن ةزمهلا :ىهو ءفرحأ ةسمخ نم تلدبأ ءاهلاو

 :نيلمتحم نيفرح ىف واولاو ءانه نم ىأ ةئه نمو انهاه نم هلوقك فلألاو «ريثك
 ةلدبملا ءايلا نم ةلدبم ءاهلا نوكت نأ لمتحيو «ةوينه هلصأ ةنه ريغصت ةينه امهدحأ

 ىف ءايلاو ءةروهشم لاوقأ هيفو «حتفلا ىبأ دنع هانه اي :مهلوق :رخآلاو ءواولا نم

 «نييرصبلا بهذم ىلع فقولا ىف ةحلط ىف ءاتلاو .«نيهجولا دحأ ىلع ةّينِهَو هذه

 .ةحلط وحن ىف الإ درطم ريغ كلذ عيمج ىف ءاهلا لادبإو

 ىف ةزمهلاو حبض ىنعمب عبض :مهلوق ىف ءاحلا :نيفرح نم تلدبأ نيعلا

 . ميت ةنعنع ىهو «مئاق اديز نأ ىنعأ «مئاق اديز نع وحن

 رطخ ىنعمب «رطغي هيديب رطع» :مهلوقك ءاخلا نيفرح نم تلدبأ نيغلاو

 .نعل ىف نغل :مهلوقك نيعلاو «ىنج نبا هاكح رطخي

 .ليلق كلذو - عبر ىف «حبر» :اولاق نيعلا نم تلدبأ  ءاحلا

 نوديري «نخألا» :مهلوق ىف نيغلا وهو ءدحاو فرح نم تلدبأ  ءانلا

 .ةلقلا ةياغ ىف كلذو ءامهنيب ؤفاكتلا عقو دقف "”نغآلا

 - رئاطلا ةّنكو ىف ةّئقو :مهلوقك فاكلا وهو دحاو فرح نم تلدبأ  فاقلا
 .ليلخلا هاكح  لبجلا نم هاوأم ىهو

 نيعبرأ ةيدابلاب ماقأو «برعلاو ليلخلا نع ذخأ .موثلك نب ةشرح نب ليمش نب رضنلا وه (1)
 بيرغ فئصو «ةلزنم رابخألاو ننسلاو رئألا ةياور نم هلو مالعألا دحأ ناكو «ةنس

 ثالث ةنس تام .نيعلا باتك ىف لخدملاو «شرعلا قلخو ءرمقلاو سمشلاو «ثيدحلا
 . .نيتئامو عبرأ :ليقو

 .قلعلا ةروس نم ٠6 ةيآلا نم (1)
 .هموشيخ نم هتوص جرخي ىذلا :نغالا (؟)
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 رسفو مق : :ىأ «حك ىبرع» مهلوق ىف فاقلا :نيفرح نم تلدبأ  فاكلاو

 نم رثكأ فاقلا نم فاكلا لادبإو .مؤللا نم صلاخلا وهو :لاقف حقلا ىعمصألا
 :"زجارلا لوق ىف ءاتلاو هسكع

 0 احيِصَع اًمَلاَط ٍرْيبلا نبا اي

 .ىلع وبأ هدشنأ .تيصع :ىأ
 ميجلا اهنم لدبملا ءايلا نوك رثكألاو ,.ةددشمو ةففخم ءايلا نم تلدبأ - ميجلا

 .ةعاضق ةجعجع ىهو «نيعب ةقوبسم وأ ةددشم

 :اولاق كتمركأ وحن ىف ثنؤملا فاك :فرحأ ةثالث نم تلدبأ :نيشلا

 :29لاق جمدم ىف شم اولاق «ميجلاو «شتمركا
 شمدم لاصولا لبح ْذِإ كاذ ذِإ 1

 «ليلذلا ئمقلا وهو «سوسعج ىف شوشعج اولاق نيسلاو ءجمدم :ئأ
 .لادبإلا ملع كلذبو  ةمجعملا نود ةلمهملاب عمجيو

 )١( زجرلا نم وهو  ريمح نم زجار وه :هلئاق -.
 .اكيفق انفيسب نيرضنل .اكيلإ انتينع املاطو :همامتو
 .امهنع هللا ىضر ريبزلا نب هللا دبع - ريبزلا نباب دارأو
 امو ضام لعف «املاط» هيلإ فاضم ؛«ريبزلا» بوصنم ىدانم «نبا» ءادن فرح ؛اي» :بارعإلا

 كنايصع لاط :ىأ لعاف هيلع تلخد امو ىهو ةيردصم وأ لعفلا بلط نع ةفاك
 .لعاف ءاتلا نع ةبلقثمللا فاكلاو ضام لعف ىصع «ءاكيصع»

 .سمهلا ىف اهتخأ اهنأل ءاتلا نم فاكلا تلدبأاف .تيصع هلصأ نإف «اكيصع» هلوق :دهاشلا
 . 167" ص ىنغملا دهاوشو 7 /877 ىنومشألا هركذ ' هعضاوم
 . زجرلا نم وهو  هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق (؟)
 .نيتم قثوم :ىأ «ىنعمو انزو جمدم لثم «شمدم» هتطبار «لاصولا لبح» :ةغللا
 ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلاو لصاح هريدقت فوذحم ربخلاو أدتبم «كاذ» فرظ ؛ذإ» :بارعإلا

 ةلمجلاو «هربخ «شمدم» هيلإ فاضم «لاصولا» أدتبم «لبح» فرظ ؛ذإ» ذإ اهيلإ فيضأ
 .ذإ اهيلإ فاضم

 .جمدم هلصأ نال ؛ميجلا نم هيف نيشلا لدبأ ثيح «شمدم» : :هلوق :دهاشلا

 .7 /41/8 ىنومشالا هركذ :هعضاوم
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 :افرح رشع ةينامث نم تلدبأ اهنأ اوركذ «لادبإلا فورح عسوأ ىهو - ءايلا

 «هنم فرصتي امو تيزغأ وحن واولاو «رائيد ريغصت ىف ريئيند وحن فلألا :ىهو

 ىداس ىف نيسلاو «تّهَدهَد ىف تيدهَد وحن ءاهلاو «رثب ىف ريب وحن ةزمهلاو

 «ىلاعشلاو ىنارألا ىف ءابلاو ءاهسسدو سماختو سداس اهلصأو اهاسدو ىماخو

 ىف نونلاو ء.مهضعب دنع زاريشو طاريسق ىف ءارلاو «بلاعشلاو بنارألا لصألاو

 تيصق ىف داصلاو «نظلا نم وهو تينَظت ىفو نابرظو ناسنإ عمج 'ىبارظو ّىسانأ
 :""«مهلوق ىف داضلاو ىرافظأ

 رسك ىزابلا اَذإ ىزاَبلا ىضقَت 00

 نيعلاو «تممتثا هلصأو تيمتئا ىف ميملاو «تلَلمأ هلصأو تيلمأ ىف ماللاو

 ىف ءاشلاو «تلصتيا ىف ءاتلاو «"”ةيدصت ىف لادلاو .ءعدافض ىأ ىدافض ىف

 . ©”ىكاكم ىف فاكلاو «ةرجش ىف ةريشو «ىجايد ىف ميجلاو «ثلاثلا :ىأ ىلاثلا

 )١( زجرلا نم وهو  رمعم نب هللا دبع نب رمع هب حدمي جاجعلا وه :هلئاق -
 .ردب غابلا اوردتبا ماركلا اذإ :هردصو
 حودمملا ىلإ عجري ردب ىف ريمضلاو عرسأ «ردب» ماركلاو فرشلا انه هب دارملا «غابلا» :ةغللا

 . .عقيل ىوه رئاطلا ضقنا :سوماقلا ىف «ىزابلا ىضقت»
 هدب روكذملا هرسفي فوذحم لعفل لعاف «ماركلا» نامزلا نم لبقتسي ال فرظ هاذإ» :بارعإلا

 ريمض لعافلاو طرشلا باوج ضام لعف «ردب» هب لوعفم «غابلا» لعافو لعف «اوردتبا»

 «رسكا هدعب روكذملا هرسفي فوذحم لعفل لعاف «ىزابلا» قلطم لوعفم «ىضقت» ركتسم
 .هيف رتتسم ريمض لعافلاو ضام لعف

 نم اولدبأف تاداض ثالث عمتجاف .ىرابلا ضضقت هلصأ ذإ «ىزابلا ىضقت» :هلوق :دهاشلا

 ١ .ءاي نهادحإ

 .7 /١61/ عمهلاو 207" /8784 ىنومشألا هركذ :هعضاوم

 .توصلاو قيفصتلا :ةيدصتلا (0)

 .لايكم وهو «كيكاكم لصالاو  ىكاكم ()
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 .دْلَج :ىأ  دصح لجر :مهلوق ىف ماللا نم تلدبأ - داصلاو

 عجطلا ىف داضلاو ناليصأ ىف نونلا امهو  نيفرح نم تلدبأ - ماللا

 .لعل ىنعمب لَعَرو قةلثن ىنعمب - رد :مهلوق ىف ماللا نم تلدبأ - ءارلاو

 نباتو» لعل ىف نعل :مهلوقك ماللا ىهو :فرحأ ةثالث نم تلدبأ - نونلا

 نونلاب - نّْيأو مْيَأ :ةيحلل مهلوقك ميملاو ءاذك تلعف لب ال ىف «اذك تلعف
 ةبسنلا ىف هلوقك ةزمهلاو «نتاقو متاق دوسأ :اولاقو «ىعمصألا هاكح - ميملاو

 ىذلا وهو «ءانح ىف ٌناَّتح ::ءارفلا ىكحو «ىتارهيو ىتانعنص ءارهيو ءاعنص ىلإ

 ْ ْ ش .هب بضخي

 مدقت دقو «قابطإلا فورح دعب لاغتفالا ىف ءاتلا :نيفرح نم تلدبأ  ءاطلا

 ىف طاعبإلاو هدمو «فرحلا طق ىعمصالا نع بوقسعي ىكح لادلاو ءهركذ
 - .داعبإلا

 لاذلاو لادلا دعب لاعتفالا ىف ءاتلا ىهو :فرحأ ةعبرأ نم تلدبأ  لادلاو

 ,ثيح وهو ىطَرَلا ىف ىدرَلا :مهلوقك ءاطلاو .اوعمدجا وجن ىف ميجلاو ىازلاو

 .ةركذ عمج ىف رَكذ :مهلوق ىف لاذلاو «ةرسلا لوح رعشلا طرمي
 طاطسُف لصالاو طاتسف ىف ءاطلا :ىهو فرحأ ةتس نم تلدبأ  ءانلا

 «طوُبرَت ةقان» :مهلوق ىف لادلاو ءطيتاسف نود طيطاسف :عمجلا ىف مهلوقك

 ةهاجّتو ثارث» ىف واولاو ءةبرذلا نم هنأل «ةللذم :ىأ  طوبرد لصالاو

 . '"”تبس ىف نيسلاو تصل ىف داصلاو «تيَّدو تيكو نيتنث ىف ءايلاو ءامهوحنو

 .تمغدأو ءات لادلا تلدبأ مث ةسيدس مهلوقل سدس لصالاو :تس )١(

 ل ادامه و



 ىف مهضعب هلوأت ام هلاثمو «تكسلا ءاه نم تلدبأ امبرو : ليهستلا ىف لاق

 :27هلوق

 ل فطاع "نم ام يح ةّئوُفطاَحلا
 هلّثمو «ةرورضلل اهكرحو ءات اهلدبأ مث ءتكسلا ءاهب  هنوفطاعلا دارأ هنأ

 . الصأ ءاهلا لعج هنال «تّمعنو ْتْنَجا وحنب مهضعب

 .«طارص» وحن ىف نيسلا نم تلدبأ  داصلا

 ىف قدزي وحن داصلاو «لدسُي ىف لدزي وحن نيسلا نم تلدبأ - ىازلاو

 . ىدصي

 نيهجولا دحأ ىلع دَّخّتسا ىف ءاتلا :فرحأ ةثالث نم تلدبأ  نيسلاو

 : ىأ «هطّقتسا» ىف ماللاو «دوذسم :اولاق دودشم وحن ىف نيشلاو «ذخَتا هلصأو

 .ذوذشلا ةياغ ىف وهو «هطقتلا

 )١( لماكلا نم وهو . ماوعلا نب ريبزلا لآ اهب حدم - ىدعسلا ة ةزجو وبأ :هلئاق -.

 . مه انل تايئانلا ىف ارا معن :همامتو

 هفنك ىف :ىأ هارذ ىفو نالف لظ ىف انأ :لاقي .هب رتتسا ام لك حتفلاب «ارذلا» :ةغللا

 . هثداوحو رهدلا دئادش «تابئانلا» هرتسو

 «تكسلا ءاه اهنأ ىلع اهلبق امب ةلصتم اهنأ وأ ةدئاز ءاتلاو نوفطاعلل فرظ «نيحت» :بارعإلا

 أدتبم «نفطاع» ةدئاز نم نإف ةيفنملا ةلمجلا ىلإ ةفاضم نيحو ةيفان ام نيلوقلا نيذه ىلعو

 هيفو «فوذحم اهمساو اهربخ نيحو تال ةيقب اهنأ وأ هوحنو دجوي :ىأ .فوذحم هربخ

 هل ريظن ال اذهو «لماع كلذ عم وهو .دحاو فرح هنم ىقبيو لماعلا فذحي ثيح ةبارغ

 راج «انل» رورجمو راج «تابئانلا ىف» لعاف ء«ارذلا» حدملا ءاشنإل ضام لعف «معن»

 .حدملاب صوصخم «مه# رورجمو
 .ءات تكسلا ءاه لدبأ ثيح «نيجت نوفطاعلا» :هلوق :دهاشلا

 . ةنازخلا :ىف 78١ دهاشلاو ١77/ 2١ عمهلا ىف يطويسلا هركذ :هعضاوم

5 

 8 2 لحاجلا



 _هيفو ٠ .ةمجعملاب "4 مهب ذرشَف )» أرق نم ةءارق ىف لادلا نم تلدبأ - لاذلا

 .باوجلا ىف أطبأ اذإ  مثعلت :ىأ «لجرلا ملَعَلت» مهلوق ىف ءاثلا نمو «لامتحا

 ىف مهلوق ىف لاذلا نمو ءروفغم هلصأو ودعم ىف ءافلا نم تلدبأ - ءاثلا

 . ةوُنج :رانلا نم ةوذجلا

 ءورمع مث :ىأ «ورمع مق ديز ماق» :مهلوق ىف ءاثلا نم تلدبأ - ءافلا

 ىأ «هنافإب هذخ» مهلوق ىف ءابلا نمو ءموث ىنعمب موُق» :مهلوقو .بوقعي هاكح
 . هنابإب

 ىهو ؟كمساام' : نوديري ؟؟كمسا ابا :مهلوق ىف ميملا نم تلدبأ - ءابلا

 .©"0لكسفلا ىف ذ «لكسبلا» :مهلوق ءافلا نمو ءنزام ىنب ةغل

 ىف نونلاو «مهرثكأ دنع مف ىف واولا : ىهو فرحأ ةعبرأ نم تلدبأ - ميملا

 :ىأ «اذه ىلع امتار تلز ام» :مهلوق ىف ءابلا نمو «نانبلا ىف مانبلاو ءربمع وحن
 ىتلا ماللاو ؛متر اولوقي ملو بتر :اولاق مهنأ لدبلا ىلع لديو ءاميقم :ىأ  ابتار

 .ريمح ةغل ىف فيرعتلل
 ءايلاو براض ريغصت بريوض وحن فلألا :فرحأ ةثالث نم تلدبأ  واولا

 . ملغأ هللاو .نموم وحن ةزمهلاو «نقوم وحن

 .لافنالا ةروس نم ها/ ةيآلا نم )١(
 .ليخلا رخخآ قابسلا ىف ءىجي ىذلا سرفلا  جربز وأ دفنق ةنزب - :لكسفلا ()

 . لحاخ 000 و



 فذحلاب لالغإلا ىف
 8-0 تلى ست 6 م ل مس 2و -

 درطا كاَذ ةدعك ىفو فذحا دعوك نم عراضم وأ رمأ ا

 .ذاشو « سيقم :نايرض وهو «لالعإلا هوجو نم هجو فذحلا نأ ملعا

 :عاونأ ةثالث وهو «لصفلا اذه ىف هركذل ضرعت ىذلا وه سيقملاف

 نيب ةنكاس اهعوقول ءالاقشتسا واو هؤاف ىثالث عراضم نم واولا فذح :لوألا

 تفذحو دعوي لصألاو دعي دعو عراضم ىف كلوقك .ةمزال ةرسكو ة ةحوتفم ءاي

 وحن رمألاو ءدعتو ٌدعّنو دعأ وحن «هتاوخأ ءايلا ىذ ىلع لمص ءركذ امل واولا

 هلصأ نإف ةدع وحن - ”نيعلا نوكسو ءافلا رسكب لعف ىلع نث ردصملا ءدع

 ءافلا ةكرحب هنيع تكرحو . عراضملا ىلع المح هؤاف تفذحف فو ىلع

 ؛ثينأتلا ءات اهنم اوضوعو ءاهيلع اليلد ءافلا ةرسك ءاقب نوكيل ؛ةرسكلا ىهو

 اهفذح نييوحنلا ضعب زاجأ دقو ءمزال انه ءاتلا ضيوعتو .ناعمتجي ال كلذلو

 :'"”رعاشلا لوقب الدتسم ةفاضإلل

 عمج ادع نأ ىلع مهضعب هجرخو «ءءارفلا بهذم وهو ءرمألا ةدع ىنعي

 .اودعو ىذلا رمألا ىحاون كوفلخأو «ةيحان : ىأ ةودع

 :تاهيبنت
 :طورشب طورشم ةروكذملا واولا فذح نأ «دعوك نم» هلوق نم مهف :لوألا

 نم الو «دعوأ عراضم دعوي نم فذحت اللف ؛ةحوتفم ءايلا نوكت نأ :اهلوأ

 ريماس و

 .ةغل ىف ©" "ليو عديل : :مهلوق نم ذش ام الإ «لوعفملل اينبم دعوي:

 .احضوم تيبلا اذه رم دق )١(

 دعب امو ةمومضم ةعراضملا ءاي نأل « نيتهج نم امهذوذشو «لوهجملل ناينبم ناعراضم امه (؟)

 .ةرسكو ةحوتفم ءاي نيب عقت نأ الإ سايقلا ىف فذحت ال واولاو « حوتفم ةفوذحملا واولا

- 
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 وأ لَجوَي وحن ةحوتفم تناك ولف «ةزوسكم لعفلا نيع نوكت نأ :اهيناثو
 لاق .ُلُجَي مهضعب لوق نم ذش ام الإ ءولولا فذحت مل ٌوضوَي وحن ةمومضم
 20 رعاشلا

 آليلَغ َنْدَجَي ال ىداوصلا َعدَ ةيرشب دلؤقلا قت دق تش ول
 .ةيرماع ةغل ىهو
 . عسيو مّقيك ةحوتفم هنيع اميف فذحلا ءاج دق :تلق نإف
 - رسكلاب - لعفي هعراضم سايقف - حتفلاب - عقو هيضام نإف عقي امأ :تلق

 ءاردقم هيف رسكلا ناكف قلحلا فرح لجأل هتيع تحتفف :ءسايقلا نع لدعف
 هعراضم سايقف - رسكلاب عسو هيضامف عسي امآو .«كلذل هنم واولا تفذحف

 ىلع ءىجي امم ناك هنأ ىلع كلذ لد هنم واولا تقذح ا هنكل عسوي :لاقيف حتفلا

 ءاي نيب :هلوقب ليهستلا ىف راشأ اذه ىلإو . قمي قمو وحن - رسكلاب - لعفي
 .(زوجت ةردقم اهلعج ىف نأ الإ ءعسيو عقيك ة ةردقم وأ ديك ةرهاظ ةرسكو ةحوتفم

 نذل ءواولا فذحت مل مسا ىف ناك ولف ءلعف ىف كلذ نوكي نأ :اهشلاثو
 لوقت اذه ىلعف .مسالا فالخب ليقث ىف كلذ لاقتتسال ناك امنإ لعفلا ىف فذخلا

 .ديعوي :دعو نم نيطقي لاثم ىف

 )١( لماكلا نم وهو - ىفطخلا ةيطع ني ريرج وه :هلئاق ..
 ةلمهملا نيعلاو فاقلاو نوتلاب «عقت» ىناثلا تيبلا ىف ةروكذملا ةمامال باطخخ «تئش» : :ةغللا

 - ةلغلا ىنعمب - «اليلغ» ىشطعلا ىهو - ةيداص عمج «ىداوصلا» تيور اذإ ءاملاب تعقن نم

 .شطعلا ةرارح ىهو.-
 قيقحت فرح «دق» طرشلا لعق تعقو ةلمج  لعافو لعف «تئش» طرشلل ؟ول» :بارعإلا

 ةملكب ول باوج عوقوو ءطرشلا باوج تعقو ةلمجلاو لعاف ؛داؤفلا» صضام لعف «عقن»
 ريمض لعافلاو عراضم لعف «عدت» عقن :هلوقب قلعتم رورجمو راج «ةيرشب# رهان - دق
 ال» ةيرشل ةفص رج لحم ىف «ةلمجلاو ءهب لوعفم ؟ىداوصلا# ةبرشلا ىلإ دوعي هيف رتتسم
 لحم ىف ةلمجلاو ؛السيلغ» وهو ٍدحاو لوعفم ىلع رصتنقا اذهأو ءنيصي ال ىنسمي ثلجي

 ٠ .رماع ىنب ةخل هنف - ميلا مضي - «ندجي ال٠ :هلوق :دهاشلا

 شيعي نباو ء'“ دهم ىنومشالا هركذ :هعضاوم 50/ -
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 طورشم اهيلإ راشملا ةلعف نم واولا فذح نأ «ةدعك» :هلوق نم مهف :يناثلا
 ., :نيطرشب

 ءاهواو فذحت مل ردصم ريغ تناك ولف «ةدعك اردصم نوكت نأ :امهدحأ

 2” دلو «ةشحوملا ضرألل ةشحو ةضفلل - ٌةَقر :مهلوق كلذو ءذش ام الإ

 .نيبولشلا هركذ ءهب فصو اردصم نوكت نأ وهو لامتحا اهيفو

 هيف «ةدلك تافصو ةقرك ءامسأ لالعإلا اذب لعأ امبرو :ليهستلا ىف هلوقو

 قر دجو دقف ءامسألا امأ «نيعونلا نم عمجلا لقأ دوجو هاضتقم نآلا ٍءرظن

 «ةَدل ريغ اهيف ظفحي الف تافصلا امأو ءءامسأ اهلعج نم دنع ءةهجو ةشحو

 .نيفرح ىلع ةفص ءىجم هيوبيس ركنأ دقو
 «ةئيهلا امهب دوصقملا «ةّفقولاو ةدعولا وحن «ةئيهلا نايبل نوكت الأ :امهيناثو

 لصالا ةلعفلاو :هلوقب ةيفاكلا ىف اذه نع زرتحا دقو ءامهنم فذحي ال هنإف
 .فذحا

 رو هر هرتو :اولاق ءذاش وهو  روكذملا ردصملا  ةلعف ف مامتإ درو دق :ثلاثلا
 نم برعلا نمو :ىمرجلا لاقو هيلامآ ىف ىلع وبأ هاكحو واولا رسكب -"' ٌةَرتوو

 .ةهجوو ةبثوو «ةدعو :لوقيف «لصألا ىلع هجرخي

 هجوتملا ناكملل مسا هنأ ىلإ ىسرافلاو دربملاو ىنزاملا بهذف ةهجو امأ :تلق
 هنأ ىلإ موق بهذو ءردصمب سيل هنأل هواو تابثإ ىف ذوذش ال اذه ىلعف «هيل

 اذه ىلعو ءاضيأ ىنزاملا ىلإ بسنو «هيوبيس مالك نم رهظي ىذلا وهو ءردصم
 هنأ رداصملا نم هريغ نود هيف اهتابثإل غوسملاو :مهضعب لاق «ذاش هيف واولا تابئإف

 فذحي مل هعراضم دقف املف «هجي هجو ظفحي ال ذإ ؛هلعف ىلع راج ريغ ردصم
 .لمعتسملا لعفلاو عراضم الو ءهعراضم ىلع هلمح الإ اهفذحل بجوم ال ذإ «هنم

 )١( .برت :ىنعمب :ةدل |

 لكلاو «هايإ هتصقن هقح اًديزو ارتو اهتلعج ةالصلاو «هتدرفأ ودعلا ترتو :لاقي :هرتو (؟)

 ش .حابصملا ىف اذك .دعو باب نم

 0 4 الل



 «ةهجو : ليقو : هدئاوز تفذحف هجوقلا هيلع ىراجلا ردصملاو هجّناو هجوتا هدم

 الو ءدحاو ىنعمب - ةهجو ةهجو نآل :لاقو ءردصم هنأب لوقلا نيبولشلا حجرو
 .هجو فذحلل ىقيي ال ذإ «ناكملل مسا اهنأ ةهج ىف لاقي نأ نكمي

 . هل ظحال ءاي هؤاف ام نأ ءواو هؤاف امب فذحلا اذه صيصخت نم مهف : عبارلا

 هلصأو «سئي عراضم وهو سني مهضعب لوق نم ذش ام الإ ؛فذحلا اذه ىف

 ىناثلا عونلا ىلإ لقتنا مث «سبي عراضم سئي اضيأ ذشو ء«ءايلا فذحف « سبي

 :لاقف
 ةهضصا#علل ماش

 فصّنم نيبو عراضم ىف رمَتسا لف ِْمَم فالحو
 ةراشإلا امهيلإو «هلوعفمو هلعاف يمساو ءهعراضم نم لَمْف هفذح درطا ام

 نأ لعفأ قح ناكو «مركمو مركم وهف مركي مركأ :لوقتف (فصتسم ىتينبو) هلوقب
 ىف لعف امك ىضاملا لوأ ىلع ةعراضملا فرح ةدايزب لعفؤي ىلع هعراضم ءىجي

 فورح نم ناك امل هنأ الإ «ملعتي ملعتو ءبراضي براض :وحن هلثمألا نم هريغ
 ةملك ىف ناتزمه عمتجي الئل ءاهعم لعفأ ةزمه تفذح ملكتملا ةزمه ةعراضملا

 . لوعفملاو لعافلا امساو هتاوخأ ةزمهلا ىذ ىلع لمح «ةدحاو

 . :ناهيبنت

 ةملك وأ ةرورض ىف الإ لصألا ىلع ةزمهلا هذه تابثإ زوجي ال :لوالا

 "”هلوق ةرورضلا ىف اهتابثإ نمف «ةردنتسم
 20 نأل لهأ هَل

 .- ةلمكت ىلع هل فقن ملو - ىسعقفلا نايح وبأ : هلئاق (1)
 .هروطشم نم تيب وأ زجرلا نم تيب فصن وهو
 .لوهجملل ءانبلاب وهو .مركي دارأ «مركؤي# ةيلهأ وذو قحتسم «لهأ» :ةغللا

 نإ ربسصخ «لهأ» بصن لحم ىف اهمسا ريصمضلاو بصنو ديكوت فرح نإ «هنإ) :بارعإلا
 لعف «امركؤي» بصنو ىردصم فرح نأو ليلعتلل ماللا «نأل) ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم

 ام عم نأو هيف رتتسم ريمض هلعاف بئانو «ةيردصملا نأب بوصنم لوهجملل ىنبم عراضم
 - ١ .لهأب قلعتم رورجملاو راجلاو ليلعتلا مالب رورجم ردصم ليوأت ىف هيلع تلخد

 لنرنت 1



 :؟”هيوبيس دشنأو

 نيَمتؤي اًمَكَك تايلاصو

 لاقو « ةدئاز 00 «تلعفأ اذه 0 تيفثأ تنزوو «تيفثأ ىه امنإو :لاق

 .ةدايزلاو ةلاصالا تيفثأ ةزمه ىف هيويبم راجأ

 . بنارألا ةريثك :ىأ  نونلا رسكب  «ةْئرْوم ضرأ» مهلوق ةردنتسملا ةملكلاو
 . ةزمه ةدايزب لوقلا ىلع اذه «بنارألا ربوب هفوص طلخ اذإ «بٌترَْوم ءاسك» مهلوقو
 .رهظألا وهو «بنرأ

 مهلوقك انيع وأ قاره :قارأ ىف مهلوقك .ءاه لعفأ ةزمه تلدبأ ول : ىناثلا

 وهف قيرهي قاره :لوقتف «فذحلا ىضتقم مدعل فذحت مل «لهنع - لبإلا لهنأ ىف

 سايقلاو رعشلا ةرورضل افيفخت فذحت ملو ءةزمهلا تتبثأ ثيح «مركؤي» هلوق :دهاشلا -

 .اهفذح

 عمهلا «4 /7١1/ ماشه نباو ا /8417 ىنومشألا ةيفلألا حارش نم هركذ :هعضاوم

27/14 

 )١( سدسملا زجرلا نم وهو  ىعشاجملا ماطخ وه :هلئاق .

 لاق ءاهب قرتحا اذإ ءايلص ىلصي  رسكلاب  رانلا ىلص نم ةيلاص عمج «تايلاصو» :ةغللا

 .رانلا راثا نم تادوسم ىنعي تايلاص ىفاثأ دارأ  «ايلص اهب ىلوأ مهل :ىلاعت

 ىلع اهتعضو :ىأ ةيفثت ردقلا تيفث :لاقيو «ىفاثأ اهل تلعج ردقلا تيفثأ نم «نيفثؤي»

 ٠ . ةلوعفأ اهنرو ردقلا ةيفثآ عمج ىفاثآلاو .اهتيفثأو ىفاثألا

 ىهو تايلاص ريغو :ىأ .هلبق «دامرو ماطح ريغ» هلوق ىلع فطع «تايلاصو» :بارعإلا

 ةيناثلاو رج فرح ىلوألا فاكلا «امكك» تايلاص ىفاثأو :ىأ فوذحم اهفوصوم ةفص

 اذه :نوعسي نبا لاق .اهتئافثإك :ريدقتلاو ةيردصم امو اهيلع اهيلع رجلا فرح لوخدل مسا

 الصأ ةزمهلا لعج نم امأو «نيفثؤي ىف :ىنعي ةدئاز ة ةزمهلا لعج نم دنع ريدقتلا

 اجارحد لاق نمو «ةجرح دلاك هنأل تيقلس ردصم ىف ةاقلسلاك اهنأل اهئامثإك :ريدقتلاف

 .مارحإلاك لاعفإ لوألا هجولا ىفو لالعف نآلا هنروف ءافثإ :لاق

 .ضوفرملا سايقلا ىلع تءاج ةدئار نوكت نأ روجي هيف ةزمهلا نإف «نيفثؤي» :هلوق :دهاشلا

 ' .ةنارخلا ١8 دهاشلاو 2217 ص ىنغملا دهاوشو ء”7” ١ هيوبيس هركذ :هعضاوم
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 مث ةلمهم يأ ةلهنعم ىهو لْنَعم وهف ءاَهلهْنمي لبإلا َلهَْعو «قارهمو قيرهم
 . ثلاثلا عونلا ىلإ لقتنا

 ًالقن نرقو نررفا ىف نرقو ًالمعتسا تللظ ىف تلظو تلظ

 ىلإ هدانسإ ىف هنإف لعف نزو ىلع فعاضم لعاف لك :ةيفاكلا حرش ىف لاق
 ماللا فوذحمو ؛ تالأع وحن امان ؛هجوأ ةثالث ىلع لمعتسي هنونو ريمضلا ءاث

 ىهتنا .تلظ وحن ءافلا روسكم ماللا فوذحمو «تلظ ءافلا حوتفم

 :دئاوف هلوق نم مهف دقو

 اذه ىلإو .لعف ىلع فعاضم لعف لك ىف درطم فذحلا اذه نأ :ىلوألا

 ىثالثلا نم نيظفل ىف الإ دري مل هنأو ءذاش هنأب هيوبيس حرصو نيبولشلا بهذ
 ىلع دئاوزلا نم ثلاث ظفل ىفو ء,تسسمو تللظ ىف «تسمو تْلَظ :امهو
 ءروفصع نبا هدارطا مدع ىلإ بهذ نممو «تسّسحأ ىف تسحأ :وهو «ةثالثلا
 .روفصع نبا ىلع دري كلذبو «ميَلَس ةغل فذحلا نأ :ليهستلا ىف ىكحو

 دقو «نيعلا روسكمب فذحلا اذه صاصتخا «لعف ىلع هلوق ىضتقم :ةيناثلا

 ىف فذحلا :ىرابنألا نبا ىكح دقو ءروسكملاو حوتفملا لمشف ليهستلا ىف ممع

 .تممه ىف تمه :وهو «حوتفملا نم هظفل

 ىف همالكو «ىثالثلاب كلذ صاصتخا اضيأ لعف ىلع :هلوق ىضتقم :ةثلاثلا

 .تسحأب هليثمت مدقتو «ةثالث ىلع دئازلا لمشي ليهستلا

 ىف حرصو ؛ةملكلا مال تلظو تْلَظ ىف فوذحملا نأب حرص :ةعبارلا
 .هيوبيس مالك رهاظ وهو «نيعلا فوذحملا نأب ليهستلا

 . ؟اهرسكو ءافلا حتف هجو ام :تلق نإف

 اهرسك هجوو 2«لصألا ىف ةجوتفم اهنأل ءاهتكرح ءاقبإ اهحتف هجو :تلق

 لهأ ةغل تلظ نم ءاظلا رسك نأ :حوتفلا وبأ ركذو ءاهيلإ نيعلا ةكرح لقن

 . «َنرِرْقا ىف نرقو» :هلوقو «ميمت ىنب ةغل اهحتفو ءزاجحلا

 اكلك 2



 «ةروسكم هنيع نوكت نأ طرشب اضيأ رمألا ىف ءاج دق فذحلا اذه نأ : : ىنعي

 ىف حتفلاب هب رقأ ناكملاب تررق نم وهو“ 4 نكتويب يف نرقو» ءارقلا رثكأ أرقو

 نسحف ءروسكم امهلوأ نالثم عمتجا هنم رمأ املف ؛ «لبقتسملا ىف رسكلاو ىضاملا

 .ىضاملاب لعف امك فذحلا

 .؟رمألا درطي لهف :تلق نإف

 .ادضتعم سقو نررقا ىف َنرقو :ةيفاكلا ىف لاق :تلق

 كلذ لعفأ امبرو :لاق هنإف ليهستلا رهاظ وهو «درطي ال كلذ نأ هريغ ركذو

 حرش ىف كلذ ركذو «نررقي ىف نرقي هلاثمو عراضملا هيف دارو ءعراضملاو رمألاب

 نكل «نرقو نرقي :امهيف لاقيف نررقاو نررقي وحن ىف لمعتسي اذكو :لاق ةيفاكلا
 . ىهتنا «زئاج ريغ امههبشو نيذه ىف ءافلا حتف

 افعاضم ناك اذإ لعفي ىلع عراضملا نأ وحنلا اذه ىف طباضلا :حراشلا لاقو
 يلإ اهتكرح لقنو هنيع فذحب هفيفخت زاجف ثانإلا نونب هلاصتالوا ىرخآلا نكس

 رقأ ناكملاب تررق نم رمأ وهو ءمصاعو عفان ةءارق وهو .فاقلا حتفب : ينعي (القث

 ءاهركنأ نم لوق لبقي ال ةتباث ةحيصف ةغل ىهو «عراضملا حتفو ىضاملا رسكب هب

 :تاهيبنت

 :لاقي ءراقولا نم رمأ رسكلا ةءارق ىلع - نرق نأ ىلإ مهضعب بهذ :لوألا

 «ناتءارقلا قفاوتتل لوألا حجرو ندع لثم ءاقلا فوذحم نرق نوكيف ٌَُُي رقو

 :راقي راق نم رمأ « ٠ حتفلا ةءارق ىلع - رق نأ ىلإ مهضعب بهذو

 37 «روسكملا كاف نم لق مومضلا كف آب جتحاو ٠ «نض : :لاقي أ نضضغا

 كلذ لعفف فاقلا حوتفملا  َنَرَق ىف فذحلا ىلإ هنم رف دق حوتفملا كف ناك

 ١ .الوقنم هرأ ملو :لاق ءزاوجلاب قحأ مومضملاب

 .بازحالا ةروس نم 7 ةيآلا نم )١(
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 لصف

 ماغدإلا ىف
 .ةيفاكلا ىف هديق امك فيرصتلاب قئاللا ماغدإلا : ىنعي

 ةرابع ىهو «هنم لاعتفا  ديدشتلاب  ماغذدإلا و «لاخدإلا :ةغل .ماغدإلاو

 0 . هيوبيس

 - ماغدإلاو «نييرصبلا ظافلا نم  ديدشتلاب  ماغّدإلا :شيعي نبا لاقو

 .نييفوكلا ظافلأ نم - فيفختلاب

 الب دحاو جرخم نم كرحتمو نكاس نيفرحب ىتأت نأ :احالطصا هدحو

 باب وهو «نيتملك ىفو ةملك ىفو «نيبراقتملا ىفو نيلثملا ىف نوكيو ءلصف

 . حستم
 .ةملك ىف نيكرحملا نيلثملا ماغدإ ركذ ىلع لصفلا اذه ىف مظانلا رصتقاو

 .نيلثملا ماغدإ ىلع مالكلا ءافيتساب ةدئافلا ميمتت نم دبالو

 :برضأ ةثالث ىلع امهؤاقتلاف «نالثملا ىقتلا اذإ :لوقأف

 اذهف «(ركب برضا» وحن امهيناث كرحتيو امهلوأ نكسي نأ :لوألا برضلا

 :طورش ةثالثب هماغدإ بجي

 ءاهلا ىلع فقولا نأل مغدي ال هنإف .ءتكس ءاه نيلثملا لوأ نوكي الأ :اهلوأ

 نم فيعض وهو 4 52 كلم (2) هيلام» ماغدإ شرو نع ىور دقو «ىونم

 .سايقلا ةهج

 ىف ماغدإلا نإف «دمحأ ألكإ» وحن ءافلا نع ةلصفنم ةزمه نوكي الآ :اهيناثو

 بجو ءافلاب ةلصتم ةزمهلا تناك ولف ءامهادحإ فيفخت مزلي لب «ءىدر كلذ

 . لآس وحن ماغدإلا

 )١( ةقاحلا ةروس نم 2784 278 نيتيآلا نم .
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 ةدم ناك نإف «موزل نود اهريغ نم ةلدبم وأ رخآ ىف ةدم نوكي الأ :اهئلاثو

 نإف «ماغدإلاب دملا بهذي الثل ءدقاو وزغيو ءرساي ىطعي :وحن مغدت مل رخآ ىف

 رفتغاو «لوعفم نزو ىلع ووزغم هلصأ وزغم وحن ماغدإلا بجو رخآ ىف نكي مل
 مل موزل نود اهريغ نم ةلديم تناك نإو «هيف ماغدإلا ةوقل هذه ىف دملا باهذ

 «ةزمح فقو ىف 04 ايو اَناَنَأ 9 وحن سبلي مل نإ روجي لب «ماغدإلا بجي

 سبتلال مغدأ ول هنأل «لواق نم هلعاف مسي مل ام ءانب لووق وحن سبلآ نإ عنتممو

 وهو بوأ وحن ماغدإلا بجو امزال الادبإ اهريغ نم ةلدبم ةدملا تناك نإف لعفب

 «ةمض دعب اهنوكسل اواو نيتزمهلا ىناث بلقف ء«بوأأ هلصأ بوألا نم ملبأ لاثم

 .لادبإلا موزلل ابوجو مغدأ مث 7

 ؟ادإ هف وجي لانه امهيناث نكسيو امهلوأ كرحتي نأ :ىناثلا برضلا

 و «تللض ةملك ىف كلذ لاثمو .هيف مغدملا كرحت ماغدإلا طرش نم نال

 ش .نسحلا لوسر :نيتملك

 :نيطرشب ماغدإلا زاج نيتملك نم اناك نإف ءاكرحتي نأ :ثلاثلا برضلا

 .ءىدر نيتزمهلا ىف ماغدإلا نإَق «ةيآ أرق» :وحن نيتزمه انوكي الأ :امهدحأ

 نإف «ناضمر ٌرهش» :وحن نيل ريغ انكاس اهلبق ىذلا فرحلا نوكي الآ :رخآلاو

 «كلذ ماخدإ رمع ىبأ نع ىور دقو «نييرصبلا روهمج دنع هماغدإ زوجي ال اذه

 .هماغدإ ءارفلا زاجأو «ةكرحلا ءافخإ ىلع هولوأتو

 :هلوق ىف هنايبل مظانلا ضرعت ىذلا وهف ةدحاو ةملك نم اناك نإو ش

 ا مغذا ةملك ىف نيكرحم م نيلثم لوأ

 نظو در ر وحن لامفألا كلذ لمشف ؟!(نيكرحملا نيلثملا لوأ ماغدإب رماف)

 -لعف امهلصأ ءبضو .بص وحن ءامسألاو «ببلو ننظو ددر اهلصأ «بلو

 ا : طورش ةتسب بجاو كلذ ىف ماغدإلاف ءرسكلاب

 .ميرم ةروس نم ا/ ةيآلا نم )١(

 .ج أ (5)
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 ءادتبالا رذعتل «هماغدإ روجي ال كلذ لثمف 2'"ندد» وحن اردصتي الأ :لوألا

 مغدُت دقف ةعراضملا ءات امهلوأ نوكي نأ الإ :هبتك ضعب ىف فنضملا لاق «نكاسلاب
 .ىهتنا "74 ٌرّيَمَت داَكَت ل 274 اوُمُمَيت الو 8 :وحن ةكرح وأ ةدم دعب

 ةيلصأ ةيناثلاو «ناءات هيف عمتجا اذإ ىضاملا لعفلا ىف ماغدإلا اضيأ روجيو ا

 دقو طرشلا اذه انه ركذي ملو «عَباَّنا :لاقيف لصولا ةزمهب ىتؤيو «عباَتت وحن
 .اهريغو ةيفاكلا ىف هركذ

 - لْلُذ وحن لعق وأ ففص وحن لعق ىلع امسا هيف امهام نوكي الأ :ىناثلا

 ال كلذ لكف ءبَبَل وحن لعف وأ ؛ةلك عمج للك وحن لعف وأ  لولذ عمج
 .«بّبلو لّذكو لَو .فّفص لثمك ال١ :هلوقب راشأ اذه ىلإو .هماغدإ روجي

 . ؟ةلثمألا هذه ماغدإ عنم ةلع ام :تلق نإف

 ىف عرف ماغدإلاو «نرولا ىف لاعفألل ةفلاخم اهنألف لوألا ةثالثلا امأ : تلق

 مل ام نود ءامسألا نم هنزاو ام لعفلا عبتو «هتيعرفل لعفلاب صخف ء.راهظإلا

 ىلع اًهّبنم نوكيلو «هتفخل مغدي مل هنكلو «لعفلل نزاوم هنإف :عبارلا امأو .هنزاوي

 كلذب ملعيف در وحن لاعفألا ىف هنزاوم مغدأ ثيح ء.ءامسألا ىف ماغدإلا ةيعرف
 .لعفلا ىف هتوقو هيف ماغدإلا ببس فعض

 هتلمجب ال هردصب ةلثمألا هذه دحأ نزاو اميف اضيأ ماغدإلا عنتم < هنأ ملعاو

 :وحنو «ففص وحن لعفل هردصب نزاوم هنإف - نذالا فل ملل هان: :وحن

 :وحنو «للذ وحن لعفل هردصب نراوم هنإف ٌدرلا نم ناطلس لاثم وهو ناددر

 جو ردصم ناَجَجّدلا :وحنو «للك :وحن لعفل هردصب نزاوم هنإف بح عمج ةببح

 )١( الددن:  مدك ددو ىتفك ىدد هيف لاقيو «بعللا وهو  نيتلمهم نيلادب .

 ) )1.ةرقبلا ةروس نم 717 ةيآلا نم
 . كلملا ةروس نم 4 ةيآلا نم (”)

 . ةفيقسلاك ةلظلا :ةفصلاو  ةفص عمج - ففص (4)
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 نافطغ لثم درلا نم تينب ولو .«ببل :وحن لعفل هردصب نزاوم هنإف «ْبَد ىنعمب
 نادر :لاقف شفخألا فلاخو ءهيوبيسو ليلخلا بهذم اذه  كفلاب  ناددر :تلق

 ءامهيلت ىتلا لادلا كيرحت مزتلا امهتدايزب نونلاو فلألا نأ ههجوو - ماغدإلاب -

 ءدر وحن لقثلا ىف لعفلا ريظن كلذ ىف راصو افيفخت مغدأف ٠ «نيتحتفلا ىلاوت لقثف
 ةمزالب تسيل لعفلا ىف ةريخألا لادلا ةكرح نأل ؛لعفلا نم ماغدإلاب ىلوأ وه لب

 .عامسلا هب درو ىذلا وه هنأل هيوبيسو ليلخلا هيلإ بهذ ام حيحصلاو

 لعف وهو ماغدإلا هيف عنتمي اسماخ الاثم ىنثتسي نأ ىغبني ناك :تلق نإف

 .لاعفألا ناروأل افلاخم هنوكل «لبإ وحن

 مدع ىف هل رذعلا :تلق «كفلاب - ددر :تلق لبإ لثم درلا نم تينب ولف

 ىف هانثتسا دقو «فعاضملا ىف عمسي ملو «مالكلا ىف رثكي مل ءانب هنأ هئانثتتسا

 . ليهستلا خسن ضعب

 ىلع ديزت ال نيكرحتم نيلثم عامتجا اهيف نكمي ىتلا ىثالثلا نازوأ نأ ملعاو
 .«هيف مالك الف لمهم دحاو اهنم «ةعبرأ تيقبو ءاهنم ةسمخ ركذ قبس دقو «ةعست

 فتك وحن لعق :ىهو ةلمعتسم ةثالثو - نيعلا مضو ءافلا رسكب لعف وهو

 ٠ . لثد وحن لعفو ضع وحن لعَفو

 ناقفاوم امهنأل - ماغدإلاب - در :تلق دضع وأ فتك لثم درلا نم تينب اذإف

 نبا فلاخو ءروهمجلا بهذم اذه «بّبَأ وحن لعق ةفخ ىف اسيلو «لعفلا نزول

 . كفلاب ددرو در :لاقف ناسيك

 لصا لعف نأ ىأر نمو  كفلاب - ددر :تلق لئثد لثم درلا نم تينب اذإو

 . ىلوأ اذه ىف وه لب .كفلا ناسيك نبا بهذم سايقو «مغدي نأ ىغبني لعفلا ىف

 (سّسجك الو) :هلوقب راشأ هيلإو «هيف مغدم نيلثملا لوأب لصتي الآ :ثلاثلاو
 امهلبق نأل ؛ىناثلا ىف امهلوأ مغدي ملو نيكرحتم نيلثم هيف نإف «”ساج عمج وهو

 لاعبو نائكاسلا ىقتلا هيف مغدملا مغدأ ولف «نيكرحتملا لوأ ىف امغدم رخآ لثم

 . قباسلا ماغدإلا
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 (ىبأ صصخأك آلو) هلوقب ةراشإلا هيلإو ءامهيناث كيرحت ضرعي الآ :عبارلا
 لقنلا ةكرح ىه ذإ «ةضراع ىناثلا ةكرح نأل ءمغدي ملو ناكرحتم نالثم هيف اذهف

 ءاهب دتعي ملف نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح تلقنف  ناكسإلاب - صصخخا لصالاو
 .اهضورعل

 ةلو) :هلوقب ةراشإلا هيلإو «هريغب اقحلم هيف امه ام نوكي الأ :سماخلاو

 «للْيَمه وحن نيلثملا لبق دئازب قاحلإلا هيف لصح ام :امهدحأ ؛ناعون كلذو (لليِهَك
 ماغدإ ىلإ ليبس الو ةملك ىف ناكرحتم لليه ىمال نأل؛ هللا الإ هلإ ال لاق اذإ

 الثل ماغدإلا عنتماف ءايلا وهو ةجرحدب قاحلالل اديزم امهلبق نأل «يناثلا ىف امهلوأ

 . ""(ةلئامملا) توفت

 هيءاب ىدحإ نأل «ْبَبْلَج وحن نيلثملا دحاب قاملإلا هيف لصح ام :رخآلاو
 .قاحلإلا نم دصُق ام تاوف همازلتسال ءماغدإلا عنتماف ةجرحدب قاحلإلل ةديزم

 ةظوفحم ظافلأ ىهو ءارايتخا هكف ىف برعلا تذش امم نوكي الأ :سداسلاو
 :هلوقب راشأ اذه ىلإو ءاهيلع ساقي ال

 لق شب كقموختو 2 نللأ ىندَسَو ....
 نذالاو «تدسف اذإ نانسألاو «هتحئار تريغت اذإ «ءاقسلا للأ» ظافلألا هذهو

 اذإ «سرفلا ككص»و ءهنيبج ىف رعشلا تبن اذإ «ناسنإلا بّبَد»و «تقر اذإ
 اذإ «رعشلا ططق»و «ءاهبايض رثك اذإ» «ضرألا تببض»و ؛هابوقرع تكطصا
 «ةبادلا تشّش تششما#و صمرلاب تقصتلا اذإ 'تخخل وأ نيعلا تحلو هتدوعج تدتشا

 اهليلحإ قاض ةاذإ «ةقانلا ترزع»و ءمظعلا ةبالص نود مجح اهفيظو ىف صخش اذإ
 وحن ىف لالعإلا كرت ذوذشُك هذه ىف ماغدإلا كرت ذوذشف ءاهنبل ىرجم ىهو
 .هوحنو دوقلا

 . (ةلباقملا) ج و أ ىفو قلل
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 ففض لجر» :مهلوق اهنم ءامسألا نم تاملك ىف اضيأ راهظإلا ذش دقو

 زوجي الو ءسبي هيف ناك اذإ "ضضق ماعط» ديز وبأ ىكحو «بّبحم» و''”«لاحلا
 نم دع رعشلا ىف ة كلذ نم درو امو ءتاكوكفملا هذه نم ءىش ىلع سايقلا

 :)مجنلا ىبأ لوقك تارورضلا

 هدام هس ا #. ا ىكما. و 27 ظهر مص

 ٌرَمَتْساَو ىلجَتت وحن كاذك رذح نود مغداو ككذا ىبحو

 ةثالثل عضاوملا هذه ىف نازئاج ماغدإلاو كفلا نأ ىنعي

 رظن مغدأ نمف ءىعو ىح وحن امهكيرحت مزال ناءاي همالو هنيع ام :لوألا

 ىف هجاردنال ماغدإلا كلذ قحو «ةمزال امهيناث ةكرحو ةملك ىف نالثم امهنأ ىلإ

 ضراعلاك ىبيح باب ىف نيلثمللا عامتجا نأ ىلإ رظن رهظأ نمو ءمدقتملا طباضلا

 .ابلاغ هب دتعي ال ضراعلاو ءرمألاو عراضملا نود ىضاملاب اصتخم هنوكل

 )١( ةجاحلاو ةدشلاو قيضلا وهو  نيتحتفب ففضلا نم فنك نروب :ففض .

 .زجرلا نم وهو  ةمادق نب لضفلا همساو ىلجعلا مجنلا وبأ وه : هلئاق (2)

 .لزجملا بوهولا لضفلا عساولا :هزجعو
 عساولا» مظعألا لجألا «للجألا» هومسو نأشلا ولع ىنعمب  ولعلا نم ةفص 'ىلعلا» :ةغللا

 تابهلا ميظعلا ىأ  ةبهلا نم ةغلابم ةغيص «بوهولا» .ناسحإلاو ءاطعلا ريثكلا «لضفلا

 .هنم رثكأ اذإ ءاطعلا لزجأ نم لعاف مسا «لزجملا»

 هلضف مع ىذلا ءىش لك نم مظعالا نأشلا عيفرلا وهو ىلاعتو هناحبس هللا دمحي : : ىنعملا

 .تاقولخملا عيمج مجلا هؤاطعو
 ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج «هلل» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم| أدتبم «دمحلا» :بارعإلا

 هيلإ فاضم «لضفلا» ثلاث تعن «عساولا» ةلالجلا مسال ناتعن «للجأالا» . «ىلعلا» أدتبملا

 . هل سماخخ تعن «لزجملا» ةلالجلا مسال عبار تعن «بوهولا»

 ةرورضلا نكلو ماغدإلاب - لجألا هيف سايقلاو .مغدي مل ثيح «للجألا» :هلوق :دهاشلا

 .كلذل هتأحلا ةيرعشلا

 ىطويسلاو غ5 77١/ ماشه نباو 7” /4897 ىنومشالا ةيفلالا حارش نم هركذ :هعضاوم
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 . ؟مهمالك ىف زثكأ نيهجولا ىأ :تلق نإف

 . "”(حيصف) امهالكو نويوحنلا كلذ ىلع صن «كنفلا :تلق

 .هترثكل كفلا مدق مظانلا لعلو ءرتاوتلا ىف امهب أرقو

 : هينت

 . «اييحم تيأرو «ىهحي نل» وحن ةضراع ةيناثلا ءايلا ةكرح تناك ول

 :29هلوق .امأو «ماغدإلا زجي مل

 مف اهني دس ىِتْسَ ةكيس ءاسنلا َنْيِب اهنأكو 1 ٠

 . ءارفلا هزاجأو ,هيلع ساقي ال ذداشف

 اذهف ىلجتت ىنانت لثم ناءات هيف ام لك :حراشلا لاق «٠ «ىلجتت وحن :يناثلا

 لصولا ةزمه لخديو هلوأ نكسيف مغدي نم مهنمو . «نيلثلا ردصتل كفلا هسايق

 تدز ناءات هلوأ ىف عمتجا اميف تمغدأ اذإ : ةيفاكلا | حرش ىف لاقو ىلع :لوقيف

 ؛ ىلجتا ىلجعت ىف تلقف ماغدإلل ةنكسلا ءاسلاب قطنلا ىلإ اهب لصوت لصو ةزمه

 '٠ . ىهتنا

 نوكي ال لصولا ةزمه بالجاو :عراضم لعق ىلجتت نآل ؛رظن اذه ىفو
 ايضام ناك نإ نيءاتب حتتفملا لعفلا نأ نييؤحنلا نم هريغ هركذ ىذلاو « عراضملا ىف
 ..لصولا ةزمه بالتجاو ماغدإلا هيف زاج « عباتتو عبتت وحن

 .(حيحص) ب ىفو .ج لك(

 ..- لماكلا نم وهو - هلئاق مسا ىلع فقأ مل :هلئاق (؟)

 . هباب - نيسلا مضب - «تيبلا ةدس» ةضف نم ةليطتسم ةعطق «ةكيبس» :ةغللا
 .تلاطتسا اذإ .اهريغو ةضفلا نم ةعطقلا ىهو ةكيبسلاب هتبوبحم هبش : ىنعملا

 «ءاسنلا» فرظ «نيب» اهمسا اهو ءربخلا عفرتو مسالا بصنت هيبشتلل نأك «اهنأكو» : بارعإلا
 ريمض هلعافو  عراضم لعف ؛ىشمت» ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم نأك ربخ «ةكيبص) هيلإ فاضم

 اهو فاضم تيبو هيلإ فاضم «اهتيب» ىشمتب قلعتم رورجمو راج «ةدنسب) هيف رتدتسم .

 .ريمض لعافلاو عراضم لعف ىعتو ةفطاع ءافلا «ىعتف» هيلإ فاضم

 .ىورلا لجأل ةضراعلا ةكرحلاب ادادتعا مغدأ ثيح «ىعتف» :هلرق :دهاشلا“

 . ١67/ ١ عمهلاو ا“ /887 ىنومشاألا هركذ :هعضاوم



 نإ ماغدإلا هيف زجي مل ركذتت وحن اعراضم ناك نإو «عَباَناو عبتا :لاقيف

 روجي لب ؛عراضملا ىف نوكت ال ىهو ةزمهلا بالتجا نم مزلي امل «هب ئدبا
 كرحتم دعب هماغدإ زاج هلبق امب لصو نإو «ىتأيسو «نيءاتلا. ىدحإ فذحب هفيفخت

 ةزمه بالتجا ىلإ كلذ ىف جايتحالا مدعل ءاومميت الو» هزمت داكت» :وحن نيل وأ

 .ملعأ هللاو «لصولا

 اضيأ وهف «ناءات هيف عمتجا لعتفا ىلع لعف لك وهو ءرغتسا وحن :ثلاثلا

 ماغدإلا هيف زوجيو «نوكسلا ىلع نيلثملا لبق ام ءانبل ءهسايق وهو .كفلا هيف زوجي

 .راتس رتسي رتس :لوقتف «نكاسلا ىلإ نيلثملا لوأ ةكرح لقن دعب
 :تاهيبنت

 هلوأ نم لصولا ةزمه حرط بجوي هوحنو رئتسا ىف ماغدإلا نأ ملعا :لوألا

 .رتس هيف ليق كلذلف «لقنلا ةكرحب نكاسلا كرحتل

 فيعضتب  لعف هنزو ىذلا رتس ظفلك هب ظفللا راص ماغدإلا رثوأ اذإ :ىناثلا

 لعتفا هلصأ ىذلا عراضم ىف لوقت كناآل ءردصملاو عراضملاب نازاتمي نكلو نيعلا

 لعف هنزو ىذلا عراضم ىف لوقتو .مغدأو لقنف «رتتسي هلصأو - هلوأ حتفب - وتس

 «راتتسا هلصأو ءاراتس : لعتفا هلصأ ىذلا ردصم ىف لوقتو «هلوأ مضي - رتسي

 لّعف هنزو ىذلا ردصم ىف لوقتو «ةزمهلا تحرطف ةكرحلا تلقن ماغدإلا ديرأ املف

 . ليعفت نزو ىلع اريتست

 - تس :لاقي نأ وهو ءرخآ هجو مغدأ اذإ هوحّنو رتتسا ىف روجي :ثلاثلا
 ماغدإلا ''"(دصق) نيحو ةنكاس ءافلا نأ كلذو «نينكاسلا لصأ ىلع  هئاف رسكب

 «نيتكاسلا ءاقتلا لصأ ىلع امهلوأ رسكف نانكاس ىقتلاف «ىلوألا ءاتلا تنكس

 عراضملاو لّثقو رّثس :لوقتف ةملكلا ءافل اعابتإ ءاتلا رسك ةغللا هذه ىلع روجيو

 مسا ظفلب هبتشي لعافلا مسا نأ الإ كلذ ىلع ةينبم لوعفملا مساو لعافلا مساو
 ىلع فقوتيو «راتخمك اكرتشم ريصيف ءاعابتإ ءاتلا رسك نم ةغل ىلع لوعفملا

 . ةنيرق

 ب(
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 جردنم ىح نإف «مدقتملا طباضلا نم ىنثتسملاك تيبلا اذه ىف ركذ ام :عبارلا

 كلذكو «نيهجو وذ هنأ ملعيل هانثتساف موزللا ليبس ىلع ماغدإلا هقح ناكف هيف
 هللاو .هيف نيلثملا ردصتل مدقتملا طباضلا ىف جردني ملف ىلجتت وحن امأو ءرتتسا
 ش | . ملعأ

 ربعلا نيبتك ان ىلع هيف رصّتقي دَق ىدتبا نيءآتب امو
 (ربعلا نيبت) وحن امهدحأ فذح زاج ناءات عراضملا لعفلا لوأ ىف عمتجا اذإ

 مهيلع َلقث هنأ فذحلا ةلعو «لعفت ءات ةبناثلاو ةعراضملا ءات ىلوألا نيبتت هلصأو.

 ةزمه بالتجا نم هيلإ ىدؤي امل ماغدإلا ىلإ ليبس نكي.ملو. «نيلثملا عامتجا

 .نيءاتلا ىدحإ فذحب فيفختلا ىلإ اولدع «عراضملا ىف نوكت ال ىهو ؛لسول

 لكتال ١ وحن ةريثك عضاوم نآرقلا ىف هنمو ءادج ريثك فذحل اذه :لوألا
 04 ةكئالملا لزتت» 004 هنأذإي الإ سفن

 ىه فوذحمملا نأ نييرصبلاو هيوبيس بهذمف ءامهدحأ# :لوق ىف مهبأ :ىناثلا

 دقو «ةنعراضملا ىلع ةلاد ىلؤألا نألو ءلصح اهب لاقئتسالا نأل «ةيناثلا ءاتلا

 :ىنعي ماشهل افالخ ىلوألا ال ةيناثلا ىه ةفوذحملاو :لاقف ليهستلا ىف كلذب حرص

 ْش .نييفوكلا نع.هريغ هلقنو «ىلوألا ىه ةفوذحملا:نأ ماشه بهذم نأ

 هنأل «عراضملا ىف وه امنإ اذهو (ىدتبا نيءاتب امو) :هلوق ىف قلطأ :ثلاثلا

 .ماغدإلا هيف رذعتي الف «عباتت وحن هيف ىضاملا امأو «ماغدإلا هيف رذعتي ىذلا

 ىف ال ءادنتبالا ىف وه امنإ ؛عراضملا ىف ماغدإلا رذعت نم ركذ ام :عبارلا 0٠
 . ىلجتت وحن ىلع مالكلا ىف هنايب قبس امك لضولا

 ىلاوتل الاقثتسا ملعت ملعتت لثم ىف لاقي دق :ةيفاكلا حرش ىف هلوق :سماخلا

 ىف ماغدإلا نأ مهوي دق ءلصولا ةزمه ةدايز ىلإ جوحملا ماغدوللو نيكرحتم نيلثمل

 .دوه ةروس نم ٠٠١6 ةيآلا نم )١(

 .ردقلا ةروس نم 5 ةيآلا نم (؟)



 كلذكو .كلذ ىف نيكرحتم نيلثملا ءاقبإ زوجي امك القثتسم ناك نإو ءزئاج كلذ

 ةدايز ىلإ جوحم ماغدإ نم امإو نيكرحتم نيلثم ىلاوت نم امإ ءابره حراشلا لوق
 فدذحي دقو :لاقف مهوتلا اذه عفدي امب ليهستلا ىف حرص دقو «لصولا '' ةزمه)

 ردصتب هلاقئثتسال وأ رهظألا ىف «ذختساك» ىناثلا نوكسل هماغدإ رّذعتملا افيفخت

 . لزنتك مغدملا

 ام كلذ نمو «نانون هيف ردصت اميف فذحلاب فيفختلا اذه لعفي دق :سداسلا
 حرش ىف لاق 04 اليت ةَكئالَمْلا لّزنو ١ مهضعب ةءارق نم حتفلا وبأ هاكح
 امنإ «لّزتت» لاق نيح لزنتت ىءات نم ةفوذحملا نأ ىلع ليلد ةءارقلا هذه ىف :ةيفاكلا

 . ةيناثلا ىه امنإ ةروكذملا ةءارقلا ىف «لزن» ىنون نم ةفوذحملا نأل ةيناثلا ىه

 ىف ©24نينمؤملا ىجن كلذكو» :ىلاعت هلوق رهظألا ىلع هنمو :حراشلا لاق
 . هرخآ نكس كلذلو «ىجَنُن هلصأ ءمصاعو رماع نبا ةءارق

 نرتفا عقرلا رمضمب هنوكل نكس هيف مَعدَم ثيح كفو

 ىناث نأل .كفلا بجو عفرلا ريمضب هلاصتال هيف مغدملا لعفلا رخآ نكس اذإ

 ثانإلا نونو انو ريمضلا ءات عفرلا ريمضب دارملاو «ماغدإلا رذعتف نكس دق نيلثملا
 يب

 . (هتلّلَح ام تللحوحن) :هلوقب لثم دقو «نددرو ءانددرو «تددر وحن

 : هيشن

 :ليهستلا ىف لاق «برعلا روهمج دنع بجاو كلذ ىف ماغدإلا كف
 لئاو نب ركب نم اسان نأ ليلخلا معرو :هيوبيس لاق ةيغَل ١ ريمضلا لبق ماغدإلاو

 لؤخد لبق ماغدإلا اوردق مهنأك «ةفيعض ةغل هذهو «تدرو اًنرَمو اندر نولوقي

 ديزي - ندر نذر ىف نييفوكلا ضعب ىكحو .هلاح ىلع ظفللا اوقبأو «ءاتلاو نونلا

 الإ اهلبق ام نوكي ال ثانإلا نون نأل اهيف اهمغديو ثانإلا نون لبق ةنكاس اًنون

 هذه نأ ههجوو ءذوذشلا ةياغ ىف ىهو «تادر تدر ىف مهضعب ىكحو ءانكاس

 .اهلبق اًقلأ دازف ماغدإلا ءاقب ىلع ظفاحو ءاّكاس الإ اهلبق ام نوكي ال ءاتلا

 .(فلأ) ج ءأ ىفو «ءس )١(

 .ناقرفلا ةروس نم 76 ةيآلا نم (؟)

 . ءايبنألا ةروس نم 84 ةيآلا نم ()

- 
 داداه

 يا
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 راج «مزجلا هبشب دارملا وهو ءافقو وأ , مزج نكس اذإ هيف مغدملا نأ :ىنعي

 لهأ ةغل كفلاو .لحو لّثحاو لحي ملو للحي ب مل وحن ماغدإلاو كفلا هيف

 ميت ونب مغدأ امنإو ءزاجحلا لهأ ريغ ةغل: ليقو ' ميت ىئنب ةغل ماغدإلاو «راجحلا

 .موقلا ددري ملو موقلا ددرا :وحن لاوحألا ضعب ىف نكاسلا كرحتب (دادتعا

 :تاهيبنت

 لماعي رمألا نأل مزجلا هبشي لّلحا وحن ىف رمألا نوكس لعج امنإ :لوألا
 . موزجملا عراضملا ةلماعم هرخآ

 عابتا ىف ريختم ملكتملاف ءزاوجلا ىف نيهجولا ءاوتسا .ريسيختتلاب ىنعي :ىناثلا

 اهبو زاجحلا لهأ ةغل كفلا نأل ,.ةحاصفلا ىف امهؤاوتسا دارملا سيلو «ءاش امهيأ

 هيلع للحُي نمو » 24 ةنسح مكسسمت نإ :ىلاعت هلوقك ابلاغ نآرقلا ءاج

 ةءارق ميت ةغل ىلع ءاجو "04 ٠ كتوص نم ضضغاو ط ©” 4 ندمت الو ط "4 يِبْضَع
 نمو 8 ةعبسلا ةءارقو ةدئاملا ىف 4 تري نم 8 نييفوكلاو ورمع ىبأو ريثك نبا
 04 هللا قاشي

 ٍمدعل ؛لصولا ةزمه حرط بجو ميمت ةغل ىلع رمألا ىف مغدأ اذإ :ثلاثلا
 ضغأو در سيقلا دبع نم رمألا ىف عمس هنأ ىئاسكلا ىكحو ء«اهيلإ جايتحالا

 .نييرصبلا نم دحأ كلذ كحي ملو «لصولا ةزمهب ءرمأو

 وحن ةبطاخسم ءاي وأ ءاودَر وحن ؛عمسج واو هيف مغدملاب لصتا اذإ :عبارلا
 .هولاق اذك ,برعلا نم مهريغو نويزاجحلا مغدأ «ندر وحن ديكأت نون وأ «ىدر

 . ضراعب هكيرحت سيلف تامالعلا هذه ىلع ىنبم ذتتيح لعفلا نأ هوللعو
 .نارمع لآ ةروس نم ١٠١ ةيآلا نم )١(

 .هط ةروس نم 4١ ةيآلا نم (5)

 .رثدملا ةروس نم ١ ةيآلا نم (*)
 .نامقل ةروس نم ١16 ةيآلا نم (5)
 . ةدئاملا ةروس نم 65 ةيآلا نم (6)
 .رشحلا ةروس نم 5 ةيآلا نم (1)
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 «اهدري ملو اهدر» وحن ةبئاغ ءاه لبق هيف مغدملا حتف نومغدلملا مزتلا :سماخلا

 ملف «ةيفخ ءاهلا نأل :اولاق «هدري ملو هدر) وحن بئاغ ءاه لبق ةمض اومزتلاو

 ىكحو «اوذرو اذر» وحن واولاو فلألا اهيلو دق لادلا نأكف ءاهدوجوب دتعي

 مومضملا ىف كلذو - حتفلاو رسكلاب - هدرو ءرسكلاو مضلاب «اهدَرا نويفوكلا

 امأو ءحتفلا هزيوجت ىف طلغو «بئاغلا ءاه لبق ةثالثلا هجوالا بلعث ركذو «ءافلا

 مزتلاو - ةضعو هدم : ليقع ىنب سان نم شفخألا عمس ََيْعَل هنأ حيحصلاف رسكلا

 نينكاسلا ءاقتلا ةكرح اهنأل ءرسكلاب «(موقلا ٌدر» :اولاقف نكاس لبق رسكلا مهرثكأ
 :'""لاق دسأ ونب مهو حتف نم مهنمو « لصألا ىف

 اًبالك الو تغلب اّبعك َالَف ٍريمُث نم كّنِإ فرَطلا ضَْف
 .حتفي دقو رسكي لب نكاس لبق مضي الو :ليهستلا ىف لاقف مضلا امأو

 ْ . ىهتنا

 .ليلق وهو ءاضيأ مضلا ىنج نبا ىكحو
 ثالث هيفف ءنكاسلا وأ بئاغلا ءاه وأ ةبئاغلا ءاه لعفلاب لصتي مل نإف

0 

 رسكلاو «مهريغ سانو دسأ ةغل ىهو ضعو رفو در وحن اقلطم حتفلا :تاغل

 ىعارلاب فورعملا نيصح نب ديبع اهيف وجهي ةديصق نم ىومألا رعاشلا ريرج وه : هلئاق )١(

 .رفاولا نم وهو - ىريمنلا
 عرف  ةليبق «ريمن» رصبلا :فرطلاو «ضرألا ىلإ رظناو هضمغأ :ىأ «فرطلا ضغ» :ةغللا

 .ىريمنلا ىعارلا مهنمو ءرماع نب ريمث مهوبأ ؛ناليع سيق نم
 ةليبق نم كنإف .مهتاراجمو ماركلا ةارابم نع دعتباو « كردق فرعاو كرصب ٌئطاط : ىنعملا

 . ةميظعلا لئابقلا فاصم ىلإ قرت مل ىتلا ريمن

 نإ «كنإ» ضخل هب لوعفم «فرطلا» هيف رثتسم ريمض هلعافو رمأ لعف «ضغ» : بارعإلا
 ؟ريمت» رج فرح «نم» اهمسا بصن لحم ىف بطاخملا ريمضو بصنو ديكوت فرح
 «ابعك» ةيفان :ال ةفطاع ءافلا «الف» نإ ربخ فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رورجم
 فرح واولا «الو» هلعاف بطاخملا ءاتو ضام لعف «تغلب» هيلع مدقم تغلبل هب لوعفم

 .ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم «ابعك» هلوق ىلع فوطعم ؛ابالك» ىفنلا ديكأتل ةدئاز الو فطع

 ىلع مضلاف اهرسكو اهحتفو داضلا مضب ىوريو «ماغدإلاب ءاج ثيح «ضغ» : هلوق :دهاشلا

 .نينكاسلا نم صلختلا ىف لصألا ىلع رسكلاو - فيفختلل حتفلاو  نيغلا مضل عابتالا

 هيوبيسو غ7 /7717 عمهلاو «5 7١17/ ماشه نباو /1)89 ئنومشألا هركذ :هعضاوم
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 وى

 ٌرفو در وحن ءافلا ةكرحل عابترلاو «ريمغو بعك .ةغل ىهو «ضعو رفو در وحن اقلصم

 . "(مهمالك ىف) رثكأ اذهو ؛(صضعو

 نايب كردتسا رمألا وهو ههبشو موزجملا ىف ماغدإلاو كفلا زاوج ركذ امل
 ٠  :لاقف بجعتلا ىف لعفأ مكح

 مله ىف اًضيآ ماَغدإلا مزتلاو معلا بجعتلا ىف لعفا كفو

 .عامجإب كوكفم :ةيفاكلا حرش ىف لاق .هكف عيمجلا مزتلا دق هنإف

 اغإو مهمالك ىف عومسم ريغ هماغدإ نإف «برعلا عامجإ ىنعي هنأك :تلق

 | :©9هلوقك كفلا عومسملا
 امدّقملا نوكت نأ انيلإ بخار اوُمَدَقَت نيملسملا ىبن لاقو

 .عامجإب مزال هماغدإف مله امأو ءهماغدإ ةزاجإ ىئاسكلا

 00 :تاهيبت
 رضحا ىنعمب لعف مسا نييزاجحلا دنع ىهف «مله» ىف برعلا فلتخا :لوآلا

 .ملهأ ال :لاقق مله هل ليق نم اعراضم اهل لصتسا دقو اهتم ة رابتعاب

 دنع رسكلاو حتفلا هيف ىمرجلا ىكحو"' (مله ميم) حتف اضيأ اومزتلا :ىناثلا
 حتفي اذكو حتفي لب مضي مل همله :وحن بئاغ ءاهب لصتا اذإو) « مي ىنب ضعب

 . 9(لجرلا مله وحن نكاس هب لصتا اذإ اضيأ

 .بج ب ()

 ' .بجعتلا باب ىف تيبلا اذه مدقت (7)
 .بجوملا عم مغدي مل ثيح «ببحأ» :هلوق :دهاشلا

 .:ميم - طاقسإب - اماما ىفو جب ءب (7)
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 ةنعوفرملا رئابمضلا اهب تل دنا العف ؟"(ميمت ىنب ب دنع مله نوكت :ثلاثلا)

 واولا لبق ميملا مضب - يملهو اوُمُلهو اًمُله :لاقيف ديكوتلا نونب تدكأو «ةزرابلا

 نأ وارق معزو «َنِمِمْلَه سايقلاف ثانإلا نون اهب لصتا اذإف «ءايلا لبق رسكتو

 مث «ميملا حتفل ةياقو اهدعب ةنكاس نون ةدايزو «ميملا حتفب - َنِملَه باوصلا

 5س 2 يله برعلا نم عمس هنآ ورمع ىبأ نع كح «ريمضلا نون ىف ةنكاسلا نونلا

 نع ىكحو «ثانإلا نون لبق اهدعب ةنكاس ةدايزو ةددشم ميملا رسكب  ةوسن اي

 : "'هلوق بيطلا وبأ ىنب ميمت ىنب ةغل ىلعو ءذاش وهو ميملا مضب - ْنِمَلَه مهضعب

 امله فويسلل انلُقو انيلإ هؤاقل بيبحلا َدصَق هل اندّصَق

 .ةديدشلا نونلاب اهدكأف

 بناج هيف بلغ مسا ميمت ةغل ىف «مله» نأ ىلإ نييوحنلا ضعب بهذ : :عبارلا

 در ىرجم ترجل العف تناك ولو «ماغدإلاو اهميم حتف مهمازتلاب لدتساو ةيلعفلا

 نع اهجرخي ال نيزئاجلا دحأ مازتلا نأب بيجأو ءراهظإلاو رسكلاو مضلا زاوج ىف

 .ريثك مهمالك ىف نيزئاجلا دحأ مازتلاو «ةيلعفلا
 ىفو :تلق «ةبكرم «مله» نأ ىلع عامجإلا نييوحنلا ضعب لقن :سماخلا

 .ةبكرم تسيل لوقي نم مهنمو : طيسبلا

 رق نمو هيبنتلا «اه» نم ةبكرم نويرصبلا لاق «فالحخ بيكرتلا ةيفيك ىفو

 كسفن عمجا :ليق هنأك ءدعمج :ىأ ههّتَعَش هللا مَل» :مهلوق نم رمأ لعف ىه ىتلا

 .نوكسلا ةمل» مال لصأ نأ ىلإ (رظنو ءافيفخت اهفلأ تفذحف انيلإ

 .ج أك )١(

 .ليوطلا نم وهو قف

 قلطم لوعفم «دصق» لعفلاب قلعتم رورجمو راج «هل» لعافو لعف «اندصق» :بارعإلا

 «انلقو» . .رورجمو راج «انيلإ» هيلإ فاضمو هلجأل لوعسشفم «هءاقلا هيلإ فاضم «بيبحلا»

 .رورجمو راج «فويسلل» لعافو لعف
 .ديكوتلل نونلاو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ميمت ةغل ىلع رمأ لعف «انمله»

 .ديكوتلا نون هب تلصتا ثيح :«انمله» :هلوق :دهاشلا
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 ةزمه تناك اذإ جردلل.ةزمهلا تفذحف «ماغدإلا لبق ابكر :ليلخلا لاقو
 ماللا ىلإ ىلوألا ميملا ةكرح تلقن مث «نينكاسلا ءاقتلال فلألا تفذحو لصو

 تففخف .دصقا ىنعمب «مأدو ءرجزلل ىتلا «لم» نم ةبكرم : ءارفلا لاقو «تمغدأو

 ىلإ لوقلا اذه مهضعب بسنو «مله» راصف اهلبق نكاسلا ىلإ اهتكرح ءاقلإب ةزمهلا
 .ملعأ هناحبس هللاو .باوصلا ىلإ برقأ نييرصبلا لوقو «نييفوكلا

 لَمَتْسا تامهملا لج ىلع امظن لمك دق تينع هعمجب امو همس هارعاوو سو همس و د ى.و 2
 ةَّصاصَح الب ىنغ ىضتقا امك ةصالخلا ةيفاكلا نم ىصْحأ

 تامهملا مظعأ ىلع هلامتشاو .مظنلا اذه ىف هعمج دصق ام ءاهتناب ربخأف

 هؤانبو لوعفملل هؤانب حصفألاو ءهب متها ىأ «اذكب ىنع١ :لاقي .ملعلا اذه نم

 :اهيلع دشنأو «تيقاويلا ىف اهاكح َةّيغُل لعافلل
0007 . 

 لغشلا َليوُط اًهارْخآَب ناع
 :لاقف ٍَِكَي هيبن ىلع ةالصلاو هللا دمحب مالكلا متخ مث

 ًالسرأ ىبن ريح دمحم ... ىَلَع اًيلصم هللا دمحاف
 ةَريخلا نيبختنملا هبُحَصو ... ةَرربلا ماركلا غلا هلآو

 وزع داع د

 متاخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هلل دمحلاو .باهولا كلملا ةيانعب باتكلا مت
 | .نيعمجأ ةباحصلاو هلا ىلعو نيلسرملا .مامإو نييبنلا



 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 | عوضوملا
 عبارلا ءزجلا

 ءادنلا تمزرال ءامسأ

 ةثاغتسالا

 ةبدنلا

 ميخرتلا
 صاصتخالا

 ءارغإلاو ريذحتلا

 تاوصألاو لاعفألا ءامسأ

 ديكوتلا انون

 فرصني ال ام

 لعفلا بارعإ

 مزجلا لماوع

 ولا لصف
 «امولو ءالولو ءامأ» لصف

 ماللاو فلألاو ىذلاب رابخإلا

 ددعلا
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 ةحفصلا عوضولملا

 ضف بكرملا زييمت

 معو اذكو «نيأكو مك

 1, ةياكحلا

 ١ سماخلا ءرجلا

 1 ثينأتلا

 شح دودمملاو روصقملا

 نضك احيحصت امهعمجو دودمملاو روصقملا ةينثت ةيفيك

 لهي ريسكتلا عمج

 ١1 ريغصتلا

 ١ بسنلا

 1 فقولا

 ١14١ ةلامإلا

 ١4 فيرصتلا

 ١6 لصولا ةزمه ةدايز ىف لصف

 ١8 سداسلا ءرجلا

 ل | لادبإلا

 ١41 [ىلعَف مال تلتعا اذإ] لصف

 ١١05 [امهلبق ام نكسو ءايلاو واولا تعمتجا اذإ] لصف
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 عوضوملا

 [حيحص نكاس امهلبقو ءاي وأ اواو لعفلا نيع تناك اذإ] لصف

 [نيل فرح لاعتفالا ءاف ناك اذإ] لصف

 فذحلاب لالعإلا ىف لصف

 ماغدإلا ىف لصف

 ثلاثلا دلجملا تايوتحم
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 نزمهلا فرح

 اسهئالثإ ىلإف الوش هَل نم
 اكرتواميلست نأ ملعأو

  ءاجيهلانعنبجلادعقأ ال

 تلذب ول دنهةاتف ةاتفلا معن

 ىباملىفلياللوالنأ

 ىنبحي ال نم بح نم ادبكاوف

 ءاشيش نمو رمت نم كلاي
 هقوف ريصبلا نيع تأراف هل

 ءاوسسم الو ناهباشتملالل

 ءالعألا رمز تلاوتولو

 ءالدلا اهردكي الاروحب

 ءالسجمن هنعطو ىرصب نيب

 ايئاج ناك اذإائيش قباس الو

 ءاميإب وأ اًقطن ةيحتقتلا در

 ءاودادبأمهبامللالو

 ءانف نهلام تاربيع نمو

 ءاهللاز لعسلملا ىف بشني

 ايئامس عبس قوف هلإلا ءامس

 قابلا ف ركد

 نيباتعلاو لذاع 1 وللا ىلقأ

 هبراش رط نإام وه ىذلا انم

 اذإ هرظان ناظقيلاب تنأام

 بيسشلاو درملا انمو نوسناسعلاو

 بقاوعلا ركذ هاوهتامب تيسن



 ةثارو نع رماع ىنتدوسامف

 اهفغليي نم غلبأو اليذه غلبأ

 ابسح مهريخ ارمع بلكلا اذ نأب

 مكيدل لاتق اال لاتقلا امأف

 ةعافش وذ ال موي اميفش ىل نكف

 تيسسسمأ ىذلا بركلا ىسسع

 هبقاوع دجم ىذلا بابسشلا نإ

 ىقلخ نم راص ىتح تبدأ كاذك

 ةنس ةيأب مأ بااتك ىأب

 ىنءاج نيح هب ررسسأ ملف ىناثأ

 مهرومأ لج سانلا ىهلأ نيح ىلع

 ةنوآأ نابكرلاب ةمامأ تفاط

 ابنك الامش تابانذلا ىلخ

 اباوج ريحت ال ترص نلف

 هنقرو نهقار ناوغ عيرص

 هفيس ىدارملا لب دقو توجن

 مزاح وه ىذلا دلجلا هب ىياسحي
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 بااالو مآب و مسا نأ هللا ىبأ

 بيذكت لوقلا ضعبو ائيدح ىنع

 بيذلا هلوح ىومعي نايرش نطبب

 بكاوملا ضار ىف اريس نكلو

 براق نب داوس نع اليف ىنغمب

 بيرق جرف هءارو نوكي هيف

 بيسشلل تاذل الوذان هيف

 بدألا ةميشلا كالم تيأر ىنأ

 بسحتو ىلع (راع مهبح ىرت

 بيسجسع نيتنقلا ىلعأب باتك

 بلاعشلا لدن لاملا قيرز الدنف

 ابقتنمو ام ماوق نم ةنسح اي

 ايرقاوااهك لاعوأ ماو
 بيطخ تناو ىرتدقامبل

 بازسحالا سراسف كيأو ىبأ

 بئاوذلا دوش باش ىتح بش ندل

 بلاط حصضابألا خيسش ىبأ نبا نم

 بكار سفن الملا هيفك ةبرضب

 ىبسأ نأ تلخ امو هحشك ةفيطل



 اهعقاقف نم ىربكو ىرغص نأك

 تدوزو الهسو الهأ :انل تلاقف

 عمجحب انممهايفاوف

 امهيلك نيينيزلا ىبرسقب تمي

 جاجعلا تحن ىنيدرلازهك

 انمتشتو انوجهت تبرق مويلاف

 سعلةوحاهتفش ىف ءاي

 اًبحاش ىتنأر امل ىتنبا لوقت

 بيجعلا بجعلل موق ايالأ

 برتغم رادلا ديعب ءان كيكبي

 بصان ةميسأ اي مهل ىنيلك
 هنإف ءارملا كايإ كايإف

 ابنتجم ءرملا ندمحي ال هللات

 ىتدمو ىئاقب ىنم لطتسست الف

 هتلن مث ىنغ اذاريقف تننظ

 كاألمل نكلو ىسناأل تسلو

 هناسل كولي ىئوحتب تسلو

 ريمثن نم كنإ فرطلا ضغف
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 بهذلا نم ضأ ىلع رد ءابصح

 بيطأ هنم تدوز ام لب لحنلا ىنج

 بيشو نادرم بافلا دسأك

 بيبحو دلاخ ىبرقو كيلإ

 برطضا مث بيبانألا ىف ىرج

 بجع نم مايألاو كب امف بهذاف

 بنش اهباينأ ىفو تاشللا ىفو

 بيرغ تابأ ايانيف كنأك

 بيرألل ضرعت تالفاغللو

 بجعلا نايشللو لوهكلل اي
 بكاوكلا ءىطب هيساقأ ليلو

 بلاج رشللو ءاعد رشلا ىلإ

 ابسح ىرولا قاف ولو ماركلا لعف

 بهاو ريغ هقلأ ءاجر اذ ملف

 بوصي ءامسلا وج نم لزنت

 برعأف لوقأ ىقيلس نكلو

 ابالك الو تغلب ابعك الف

 ظ



 ىلاتلا فرحد

 تنح انه ثالو راون تنح

 ىدجو ىبأ ءاسسم ءاملا نإسسف

 هعوجر عاطتسم ىلو رمص الآ

 تيلائثيش عشفني لهو تيل

 اريخ هللا هزج لجر الآ

 ةخيحص لجر نيلجر ىذك تنكو

 اتتنأايرجبأ نب رجبأ اي

 ملع ىف تي ذوأ امبر

 امااذإ نرعشاو ىرعش تيل

 ىنج الو لظ نكيسف نكي مل اذإ

 تادماع تيبلا وحن نهو

 تنجأ راون تناك ىثلا ادبو

 تيوط وذو ترفح وذ ىرشبو

 تالفغلا دي تأثئأ ام بآريف

 || تيرتشاف عوب بابش تيل

 تيسبت ةلصخحم ىلع لدي

 تلشف نامزلا اهيف ىمر لجرو

 اتعج اماع تقلط ىذلا تنأ

 تالامش ىبوث نعسفرت

 تيسصعدو ةروشنماهوبرق

 ميجلا ثفرحد

 تعسفرت مث رسحبلا ءامب نيرش

 هذلأ ىليل دمب اًميشررأ ملو

 جهاوعلا نم ءاضنيب براي

 'انرايد ىف انب مملت انتأت ىتسم

 نجسهنأ ىمسحتالاك للط نم

 جيسعأف هب ىورأ ارظنم الو

 جراد وأ ابح دق ىبسص مأ

 اججات ارانو اًبطح دجمت

 جب كيتأي جماش لازيالف



 اهحاقلب اعلوم ىنامث ودحي

 ىاحلا فرحر

 اميتم تمحر نإ كدعس نماد

 نظ لك ىنظو ىرأ امو

 ةضور ىه نم ناوسنلا نم نإو

 ىحما دق امدعب نمافع مسر

 انمض ةءورملو ةحامسلا نإ

 ىتلا بر جلل سؤباي

 هقوشو قارعلا دادغبب ماقأ

 عزاج لج نإو ءزر نم انأ امأو

 دجن دعب ةماهت ىمح تحبأ

 حايرلاوانفاطعلاي]أ

 هلاخأ ال نم نإ كاخأ كاخأ

 اق اذإ ءافولاب نوريدجل

 رمت ىلإ اورظن امنأكف

 بدأتسم حئار تاضيب وخأ

 اناسبحت ال ىبحاصل تلقف
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 احئاج ةبابصلل كي مل كالول

 ىحارش ىموق ىلإ ىنملسمأ

 حوصتو اهلبق ضايرلا جيهت

 احصمي نأ ىلبلا لوط نم ناك دق

 حضاولا قيرطلا ىلع ورمباربق

 اوحارتساف طهارأ تعضو

 حربم قوش ماشلا قشمد لهأل

 حراف كتوم دعي رورسبالو

 حابتسمب تيمح ءىشامو

 حاّقنلا ىتفلا جرشلا ىبأو

 جالس ريغب اجيهلا ىلإ عاسك
 حالسلا حالسلا ةدجنلا وخأ ل

 حزق هسسوق قلع ثيح وأ

 حويس نيبكنملا حسمب :قيسفر

 احيش زدجاو هلوصأ عزنب

 ميرا



 ىاخلا فرح

 ايخارتم اهبح ىفالو اهاوس ايفاب انأ ال بلقلا داوس تلحو

 انباكر نأ ريغ لحرعلا فزأ

 ادولمأ هب تءاج نإ تبرأ

 هدحاو ىمالس اهتيلجر تلك ىف

 هتينس نإف دهن نم ىناعد

 قورعلارش قدزرفلا قرعو

 ىمنت ءاسبنالاو كينأي ملأ

 تضبتق ولسي بلقلا ىلع تلق اذإ
 ةديضق وذحا كفنا ال تيلافأ
 ةجهمو طسب ناسحإلا ىف كهجول

 ىنلعل مودقلا ىتاريعأ تلقف

 ىدق نيبيبخلا رسصن نم ىندق

 ديزي ىنب ىلاوسخا تنب

 ىننوركتي ال ءاربغ ىنب تيار

 مهؤامد جلفب تناسح ىذلا نإو |!

 مهنم هللا لوسرلا موسقسلا نم

 مهتويب لوح نوجاده ذفانق

 ندق نأكو انلاح رب لزت امل

 ادوهشلا اورضحل نلئاقأ

 هدئازب ةنورقمامهاتلك

 ادرمانتبيشوانب نبعل

 دنزألا ىبأك ىرشلا ثيبخ

 دايز ىنب نو بلت الاب

 دجولاب هيرغت كفنت ال سجاوه

 ىدعب الثم اهب اهايإو نوكت

 دلاوممركأوفق هامهلانأ

 دجام ضيبأل اربق اهب طخأ

 دحلملا حيحشلاب مامإلا سيل

 ددململا فارطلا كاذه لهأ الو

 دلاخ مآ ايموقلا لك موقلا مه

 دعم ىنب باقر تناد مهل

 ادوع ةيطع مهايإ ناك امب



 املسمل تلتق نإ كنيمي تلش

 بحاص كيضريو هيضرت تنك اذإ

 ادمرأ ةليل كانيع ضمتنغت ملأ

 .سانأ ىقليال لاوالنف

 هبرسأاض راع ىأر نماي

 ىضرع نوقزم مهنأ ىناتأ

 مه اذإ تننأ ىرمل ىتفلا معن

 انيف كيبأ داز لثم دوزت

 هوبآاداداس مئداس. نمزإ

 نباوةمام نب بعك امف

 ىسفن قيقش ايو ىمأ نبا اي

 ىموق لاثمأل ايو ىموقل اي

 ةبرش قلحملا نبل تركذو

 امكحيو ءامسأ ىلع نآرقت نأ

 رماع ةنظب ارسق اوذخؤت ىتم

 اهنأك عومج ىف مهيلإ انيرس

 اهثيدح تعمس امك نوعمسمي ول

 اهل لاهيةاموم ةيم نود مك

 دمعتلا ةيوقع كيلع تلح

 دولل ظفحأ بيغلل نكف اراهج

 ؟ادهسم ميلسلا تابامك تبو

 ديزي ابأ نبااي كاتح ىتف

 دسألاةهبجو ىحعارذ نيب

 ديدف اهل نيلمركلا شاحج

 دقوملا ران تارجحلا ىدل اورضح

 اداز كيبأ داز دازلامعنف

 هدذج كلذ لبق داس دق مث

 اداوجلا رمع اي كنم دوجأب ىدعس

 ديدش رهدل ىتفلخ تنأ

 دايدزا ىف مهو تع سانال

 دازب ديعصلا ىنودعت ليخلاو

 ||| ديزيدافصلا ىنالإ جنيالو

 ادهنتف ناعت ول ىرورش لابج

 ادوحسو اعكر ةزعل اورخ

 دلجلاوذ تيرخ ااهمميت اذإ



 (ركاذ كاسؤب دصب ىمعن سفنلا دع

 ةلئام نابسشلا ىلإ نهراصبأ
 ىفطصيو ماركلا ماتسعي توملا ىرأ

 انل نكي مل نإ برسشلاب انل فيكف

 اودرجناف نيبلا ودجأ طيلخلا نإ

 دهجلا ىسن هبافطل اذكو اذك

 ددشتملا شحافلا لام ةليقع

 دقن الو ىوناحلا دنع مهارد

 اودعو ىذلا رمألا دع كوفلخأو

 عارلا فرح»

 انتراسجج تنك اسم اذإ ىلابن امو

 تغب ةئف نم شرعلا برب ذوعأ
 تنمض دق تاومألا ثراولا ثعابلاب |

 انلندشانالزف حيلماماي

 امتتأب رومألا ىف ىرسيسمأ سيلأ

 هنم نمأب انؤابب اا مف

 هب هنامحاف لضف كيثوم هللاام

 هبقاوع دومحم ىوهلا زفتسملا ام

 القاسعو اؤمكأ كتينج دقلو

 نرمتايام ءرمل ىلع ودعبيو

 رايد كالإ انرواهجبالا

 رصان هالإ ضوع ىلامسف ىلع

 ريراهدلا رهد ىف ضرألا مهايإ

 ربصلا نم ٌرمأاهيقاوف ناك
 راجف تلمتحاو ةرب تلمحف

 رسمسلاو لاضلا نكئايلؤه نم
 ردغلاو ةنايخلا لهأامتسلامب

 اروجحلااودهم دق ءاللا انيلع

 ررض الو عفن ريغ ىدلامف

 ردك الب وف ص هل حيتأ ولو

 ربوألا تانب نع كتيسهن دقلو

 ورمع نع سيقاي سفنلا تبطو تدص



 ىلبلا ىلع ىمراد اي ىملسا ايالأ

 ىتفلا هموق ىف داس ملحو لذبب

 ابثآ تدكامو مهف ىلإ تبأف

 هنباو ناورم لثسم انباو بآالق

 ةيداع ناسرف الأ ناعط الأ

 مهعاردأ ىبقحم زرك نبا طهر

 ىبسن امهب افورعم ةراد نبا انأ

 ىنملا ليثب بيطتاسسفنأ

 مهيف ليؤملا لماجللا امبر

 هنإ كريسأ ىف نسحأو لمجأف

 رومألانإف كيلع نوه

 هرازإ هادي, تدقعذملازام

 ارجهينآأدلج بحملام

 امكيلع مالسلا مسا مث لاوحلا ىلإ

 اروس ىئبان ال ثوهعد

 لئان فيضلاو ءونشملا نفيضلا الك

 عفاي تنأ ندل همعن ركذتو

 أرما نيبسسحت ئرسما لكأ

 ةنمو رراسأامإاتطخ امه

 اأا55كه

 رطقلا كئاعرحب الهنم لاز الو

 ريسي كيلع هايإ كنوكو

 رفصت ىهو تقراف اهلثم مكو

 | ارزأتو ىدترا د جلاب وه اذإ

 رينانتلا وح مكوشجمن الإ

 راذح نب ةعيبر طهرو مهيف

 ؟راع نم سانلل اي ةرادب لهو

 اراهلج ىداني نونئملا ىعادو

 اراهما نهنيب جيبجانعو

 (رسآ كايإك رسأي ملو فيعض

 | اهرياق سدهنإلافكب

 رابشألاةسمخ كردافاميف

 اربجيف ةفأر بيبيح الو

 رذتعا دقف الماك الوح كبي نمو

 روسنم ىدي ىبلف ىبلف

 رسعلاو رسيلا ىف نمألاو ىنملا ىدل

 رسنلاك ضيبأ نيدوف وذ تنأ ىلإ

 اران ليللاب د قوتارانو

 ردجأرحلاب لتقلاو مدامإو
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 نم كل ذقنم ربجي بعك قافو

 اولح نيضرالا مهارت ىأب

 قوس فيسلا لصنب بورض

 ةهيبشف امهنم امأ ناناتف

 نمآو ريضت الاروسمأ رذح

 ىخأ وأ قيد نت ص نم

 كسلا ىف تنأ هقلط هجولا نسح

 ةلزنم راسيخألا لبق اهتسجصعنف
 اهروصخ قاقد نادبأ تاليسأ
 هدعأ لاون امج أرما روزأ

 اهقليةيبنملا قلي نإ كلذف

 اوقرط موت هللا موق سسئب

 عن هللاد ب صح نبانإ

 انل تلذب ول بيطأ كوفلو

 ىصخ مهنم رشكالاب تسلو

 ىصحخلاو ناروزملا هللا ددجسم مكل

 مكركذب ىرجأ ول كتركذ دق مك

 برشم لوأ سودرفلا ىلع نلقو

 ةليل تب مأ رسفنلا كيلع ءاوس

 ارقس ىف دلخلاو ةكلهت ليجعت

 ارافكلا اوفسع مأ ناربدلأأ

 رقانع كنإف اداز اومدع اذإ اهنامس

 اردبلا هبشت امهنم ىرخأو الاله

 رادقألا نم هيسجنم سيلام

 اراد طحاش ودع وأ ةقث

 رهفكم حلاك برحلا ىفو مس

 رزألا هب تثاتلا ام لك ىبيطلاو

 رزآملا هيلع تفتلا ام تاريثو

 رهدلا ةمزأ ايفكتسم همأ نم

 ردجأف اًموي نغتسي نإو اديمح

 رحوامحل مهراج اورقف

 ةريسشعلا نباو ىدنلا وخأ مس

 رسمخ ىلع ةبهوسم ءاسم نم

 رئاكللة نت تسسمسلاافإو

 ارتقأو ىرثأ نيب نم هصبق مكل

 رمقلاب سانلا لك سانلا هبسشأ اي

 هرئاعد تحيبأ تناك نإ ناريج لجأ

 رماع نب ريمع نم بابقلا لهأب



 اردق هل تناك وأ ةفالخلا ءاج

 اهتماعن تلاش انمأ انتيل اي

 اهنيذكأف كسفن كتبذك دقو

 ةمرص ىأر ىرت ام دنه نب ورمعأ

 ارف ناذللا نامالفغلاايف

 حاير ىبانمةفلحك

 مكلابأال ىدع ميت ميتاي

 هانهايلاهلوق ىنباردقو

 هل تربطصاف اميظع ارمأ تلمح

 ىريذع ىركنتست ال ىراج

 اوركذاو مركع لآ اي مكظح وذخ

 هران ءوض ىلإ وشعت ىتفلا معنل

 هيأرةلايف نم ىلوقل انالخ

 رابو ىلع رهدرلسبو

 مهسلا ىخأك رميحأ اهتأو

 هنسبحاف انتئج امإ كفرطو

 اريطش ميهف ىنكرش ال

 مهترسسأو لهذ نم سراوف الول
 رفقأ توملا نم موي ىأ ىف

 ردق ىلع ىسوم هبر ىتأامك

 ران ىلإاميإةنج ىلإ اهإ

 ربص لامجإ نإو اعزج نإف

 رجسشلاو ءاملا هب ىعرت ببس اهل

 ارش انبقعت نأامكايإ

 رابكلا مه الاه عمسي

 رسمع ةأوس ىف مكنيقلي ال

 رشبارش تقحلا كحيو

 ارمعايهللارمأب هيف تمقو

 ىريعب ىلع ىفافشاو ىريس

 ركذت بيغلاب محرلاو انرصاوأ

 رصخلاو عوجلا ةليل لام نب فيرط

 اركذت فلاخ مويلا لبق ليق امك

 | رابو ةرسهلج تكلهف

 اريقع ىنوك :لاقف بضعب

 رظنت ثيح ىوهلا نأ اوبسحي امك

 ١ ريا وأ كلهأ نذإ ىنإ

 راجلاب نوفوي مل ءافيلصلا موي

 ردق مويمأردقي مل مويأ
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 انفي

 دف دلغ

 بيلك نع رباقملا شبن ولف

 تدعابت بابرلا راد نإ قحلا]

 ىرئاث هارأو ىماظع ىح

 رمسو لابج راوطأب تفصح
 ةفوضمل اعد ىراج اذإ تنكو

 ردب غابلا اوردتبا ما اركلا اذإ

 ريز ىأ بئانذلبربخيف

 ؟روبقلا تحت نم ءاقل فيكو

 رقشألا سرسفلا نولك ارفص

 أ ركعبأ نكلو ليللا جلدأ ال

 رئاط كبسلق نأ ل بح تبنا وأ
 رواوسعلاب نينيسعلا لحكو

 رمثو دوسأ ليئايعاهيف

 ىرزنم قئاسلا غلبم ىتح رمسشأ

 رسك ىزابلا ذإ ىزابلا ىضقت

 ىزنتلا ىوذ لهامملااهيأ اي

 «نيسلا فركر

 سيطلا ديدعك ىموق ىدهع

 ىتلغبب ةاجنلا نيأ ىلإ نيأف

 ىداوههلا تقو ةأرسج دواعم

 ةجاح ريدقت دنع ىنولسرأ اذإ

 اسيسر تجسهف انل تزرب ىذه

 ىسسيل ماركلا موسقلا بهذ ذإ

 سبحا سبحا نوقحاللا كانأ كاتأ

 اسوؤي تدعف ايجار اهفصن

 سوبع لجر هناك مشأ

 سرامملا معن تنك اهيف سرامأ



 اسمخ ىلاعسلا لثم ازئاجع اسمأذمابجع تيأر دقل

 «نيشلا فرح»

 اشئاع تمد ام شيعلا ىف لمأانل امنإف انيف تلزال تبااي

 شمدم لاصولا لبح ذإ كاذ ذإ

 اصلا فرحر

 صينقللادئار وأ بيكو م ىف ةعاس ىنركذت لهدبعاي

 اصلا فرحر

 |اضعب تداواضعب تلطمف ىضقت نويدلاو ىورأ تنياد

 ىاطلا فرحد

 طايرلا ىفو طورملا ىفمعاون 2 نيعّنهب توهلدقروحف

 طق بئذلا تيأر له قذمب اوءاج طلتخاو مالظلا نج اذإ ىتح

 ىاظلا فرح

 ظاكع ىلإبدتةلغلغبم ىتع ناسح غلبسم نمالأ

 ْ «نيعلا فرح»

 عدت ملو وجهت مل نايز وجه نم ارذتعم تئج مث نايز توجه

 اعيطم نوكأ نلف ىنرمف ك ايإلاق ح قيدصلا تدجو نإ

 عاطتسي ءىشباهكعنمو اهيف نعللا تيبأ عمطت الف

 عزفملا نيآنوفرتعت كانهف تمظاعتو تهباشت رومألا اذإو

 عمطأ هللا ةمحر ىف ىذلا تنأو 2نطوم لك ىف هلاتنأ بر ايف



 هعس تاذهشيعب رح وهف هعملا ىلع اركاش لازي ال نم

 امطقت نأ اهقانعأ تبرك دقو امظلا ىلع الجس مالحألا ووذ اهاقس

 عيتتسم قحال ىنأ لاخإو بصان شيعب مهدعب ترييغف

 أ عباصالا فكألاب بيلك تراشأ ؟ةليبسق رش ساتنا ىأ ليسق اذإ

 اعمسم برضلا نع لكنأ ملف تيقل ىننأ ةرسيسفملا ىلوأ تسملع دقل

 عقنيو رضياميك ىتسفلا داري امإف رضف عضتت مل تنأ اذإ

 عيطت نيمسسيلاو حونس فيكو احنس ريطلا ترم ىنيمي نع ىلع

 عفايانأ ذم ناغضالا عطضمو ةنيغض ىلع الومحسم تلزامو

 ||| عراصم نونجلاو ىرجم ريطللو عقاو محام لك موق بالا

 اعمال باهشلاك ءىضي امجن اعلاط ليهص ثيح ىرت اسمأ

 عزاو بيشلاو حصا املا :تلقف ابصلا ىلع بيسملا تبتام نيح ىلعأ

 المل يكل

 نرخ

 أ امتفلاو دجملا الإ ةمادق ابأ مهبراجت تلازامف هوبرج دق

 | عقان مسلا اهباينأ ىف شقرلا نم ةليئض ىنترواس ىنأك تيبأ

 أل عنماملوائث يش طعأ ملف [ردت اذ برحلا ىف تنك دقو

 اعتكأ الوح ءافلذلا ىتلمحم اعضرسم ايبص تنك ىنتسيل اي

 ااعوقو هبقرت ريطلا هيلع رشب ىركبلا كراستلا نبا انأ

 ااعاضم ىملح ىنتيفلأ امو اعاطي نل كرمأ نإ ىنيرذ

 |عيقنلا ىنيوريو اما ىلإ ىوامث فوط ام فوطأ

 لي



 . و

 ىعسصجهاو

 ران فول اسم : ظ ىوط

 احالو نصح ن 0: 1 1 ناكامو
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 ابضاي قرفتلا لبق ىفق

 6 تأن 1 1 ش 1 ٠ سها

 ىف 3 ١ دولا ىف ىنازريخلا تاب 0

 ىتبرسفب رسب 0 /

 هتسحت لجارملا ىلغت ضرسعم

 0 9 امل

 ةخال
 باج 0: ْ ومعمسم باجح موللا قرخي

 3 0 اكل .: هتايعلق تيب ىل
 ةنت ايندو ىترخآل 03

 53 ىف سادرم ناقوفي

 . ةقوم كياللو

 زجلاو مهل 08 | ىدعب نس 07 ه٠ساقت الو

 عجطل فقح 30 ةةح أطرأ ىلإ

 ىعاقلا فرحر

 : ذع ىرعش تيلاي

 نر ومال ف شا
 قر اوشا ياا قش

 يي ساب نحل

0 

 ا

 ةلاوورس مؤللا نم ا

 انيدن ىف مئاق انمماق

 ااناعب نرهاش افويسل ذأ

 ٌْ 1 22 ١

 م لا ٠.٠ أ تأ 5
 فض هةر ءام رمصن

 | ىف دايحلا ضكرب انم

 5 اغلا أطخأ لحن بزاوع "3 00 3

 ظ 1 3 3 ىنب لتقو ادبأ

 قطع ل قري سيلف
0 . 

 ف ةرعأ ىه ىتلاب الإ قطصنتيف



 «فاقلا فرح»

 نقفخلا عامل مالعألا هبتشم

 قلمت الواهاضظضرتاللو

 نقرتخملا ىواخ قامسعألا مئاقو

 اقلأت اقيرب دجن نم تسمسمش نأأ

 قلطف تبضغ زوسجملا اذإ

 ةرات ءاملا رسحي ىنيص ناسسنإو

 ايقاب ضرألا ىلع ءىش السف زعت

 هلتينم نمرف نم كشوي

 متنأ ران او_ملعاتنالإو

 ىنتلاس ءاسخرلا موي كنأ ولف

 مهلحف لحفلا سئب نويبلغتلاو

 ةرسبع نيعلل تجه ىوزسجب ارادأ

 ةبالو تيلو دق ردي نم راسحأ

 هتلقام ل عاف كنإ طرأ اي

 اهتاماه ايحاض مجامجلا رذت

 اننذإب الإ رهدلا لحي ال ىمح

 ةيزمره ةيسمار اهتجوزت

 اهزرغ بنج ىدل ىلجر تذخت دقو

 قرغيف مجي تاراتوودبيف

 ايقاو هللاىضق ام رزو الو

 اهقنفاوي هتارغ ضعب ىف

 قاقش ىفانيقبامةاغب

 قيدسص تنأو لخبأ مل كقالط

 قيطنم ءالز مهمأو الحف

 قرقرتي وأ ضفري ىوهلا ءامف

 قرستو نوخت اهيف اذرج نكف

 | قدصي مل اذإ ىحتسي ءرملاو

 قلخت ملاهنأك تكألا هلب

 قئايملا دقع ماوقألا لأن الو

 قزرلا نم ريمألا ىطعأ ىذلا لضفب

 قرطملا ةاطقلا صوحفأك افيسن

 فاكلا فركحر

 دلاخ ابأ ىنرجاأ تلقف

 اكال؟

 اكلاه ارسمأ ىتيهفالإو
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 ناذو

514 

 مو

 نذل

 م54

 ضم

 انا

 اكمر ناخدلا ىلع ةيبص

 اكيصعاملاط ريبزلا نبااي

 اكاسمع وأ كلع تبأاي

 اكز نأ مهرغضص ًآادعنإام

 اكيإ ات تينءاملاطو

 واللا فرحد

 هتموكح ىضرتلا مكحلاب تنأ ام

 اكرابم ديزيلا نب ديلولا تيأر

 ضام ريغ ىوهلا نيفاوي امويف

 طحش ىلع ىندي نأ هللا ردقأ ام

 امنإو رامذلا ىماحلا دئاذلا انأ

 دقو نيرفاظ متنك نحن مكرصنب

 بستناف كملع كعفني مل تنأ نإف

 ىتيللاق اذإ رباجةينمك

 اكلاح دوسأ تيقس ىننإ الأ

 ايئاخ دفريل ىنيسفاوملا سيلو

 اذللا ىمع نإ بيلك ىنبأ

 ىلألا ىلع نومشلتسي ىلألا ىلبتو
 مهنأك ءالالا مشلل هللا ىبأ

 رسمألا نم سوفنلا هركت امبر

 كلام ىنب تيقلاماذإ

 لدجملاو ىأرلا ىذ الو لصألا الو

 هلهاك ةفالخلا ءابعأب ديدش

 لوغت الوغ نهنم ىرتامويو

 لوص هراد نم نزسحلا هراد نم

 ىلثم وأ انأ مهباسحأ نع عفادي

 الشف مكمالستسا مكب ادعلا ىرغأ

 لئاوألا نورقلا كيدهت كلعل

 ىلاسم لج فلتاو هفداسصأ

 لجب الآ بارشلا نم ىليجب الأ

 الأ ناكام فاعضأ هلنإف

 الالغألا اككفو كولملالتق

 لبقلا !دحلاك عورلا موي نهارت

 اهلاقص اموي نيقلا داجأ.فويس

 لاقعلا لحك ةجرف هل

 لضفأ مهيأ ىلعملسف



 لااذب انقحلاو اذهانل لجع

 لااربخت ساو اعبرا ىليلخ اي

 كدعب ىفع دربلا قحس لثم

 ىجنري رصصنلا كب الإ له برايف

 هلاخ ريرج نمو تنآل ىلاخ

 بضسع لك هنم بعرلا بيذي

 مهنعو انع سانلا تلهج نإ ىلس

 ليسبن دجان نوكت تنأ

 اكلم ولو ىغب وذ رهدلا نمأيال

 نكأ مل دازلا ىلإ ىديألا تدم نإو

 هتايح ءاضقناب اتسيم ءرملا نإ

 اوملع دق دنهلا فويسك ةيمتف ىف

 اوددجف زولمؤي نأ اوملع

 دلج اهل مأ ىملسل رابطصا الأ

 ام اذإ ىتح ىتسقسفر مهارأ

 هترجأ نم اينغم اثيغم تدهع

 ةشيعم ىندأل ىعسأ ان نأ ولو

 لجبهانللامدق انإمحش

 لالح ىح نع سرادلا لزنم

 لامشلا بيوأتو هانغم رطقلا

 ؟لومملا كيلع الإ لهو مهيلع

 الاوخألا مركيو ءالسسعلا لين

 الاسل هكسمي دمفغنلا الولف

 لوهجو ملاع ءاوس سيلف

 ليلب أملس بهتاذإ

 لبسلاو لهسلا اهنع قاض هدونج

 لجعا موقلا عشجأ ذإ مهلجعأب

 الذخيسف هيلع ىغبي نأب نكلو .

 لعشتنيو ىفخي نسم لك كلاه نأ

 لؤس مظعأب اولأسي نأ لبق
 ىلاثمأ هاقال ىذلا ىقال اذإ

 الازخنا لزخنا ليللا ىفاجن

 الثوم كءانف الإ ذختأ ملف

 لاملا نم ليلق بلطأ ملو ىنافك

 الابرسو ايوطم ىئادر اذه

 ١ و ١



 اشيرقاشاحام سانلا تيأر

 ةمهاد ءاسأب ىلإ تيعد نئاك

 اهدذيملو كارملااهلسرأف

 ىرتف ايقاب شيع مح له حاص اي

 انءارو رجت ىشمأ اهب تجرخ

 الدع وأ داج اريصن ليلخلل نك

 اهبايث مونل تضن دقو تتجف

 ٠ هيصخم تسل ابنذ هللارفغتسأ

 ىك نكت مل ترمش برحلا اذإو

 اقراط حربأل نم ناك نشل

 الئلح الو العب ىرتالو

 مهب الع نأ ال بكرلل تلقف

 هتارجح ىف حيص ابهن كنع عد

 اهؤمظ متام دعب هيلع نم تدغ

 ىنارأ ديدشلا كب ىدجو نإ

 هوفص ةقحتسملا تنأ دولا

 هل تحفن ام ثيح نم ةدبر اذإ

 ىننأ هللا كرمع اي ىملعت ملأ

 ىدمرشلوريبخشللنإ

 اكا/ه

 االامت مهلضفأ نحن انإف

 لكواالو دوءزمب تثعبناامف

 | لاخدلا صغن ىلع قفشي ملو
 المألا اهداعبإ ىف رذعلا كسفنل

 لحرم طرم ليذ انيرثأ ىلع

 الخب وأ داج هيلع حشت الو

 لضفتملا ةسبل الإ رشسلا ىدل

 لمعلاو هجولا هيلإ دابعلا بر

 لازناهيف ةامكلا وعدت نيح

 لعفت سنإلا اهك ام اسنإ كي نإو

 الظاح الإ نهكالو هك

 لبق ةرظن انيبحلا نيمي نيع نم
 لحاورلا ثيدح ام اثيدح نكلو

 لهجم ءازيزب ضيف نعو لصت

 الوذنع تدهع نم كيف رذاع

 الاون كنم جرأمل نإو ىنم

 هلصاوي ليلخ اهايرب هانأ

 ليلق ماركلا نيح ىلع ميرك

 ليبقو هجو كلذالكو



 ىتحدمو ننوكأ ال رميخب ىنشرف

 هب ءادلاو ماسيأ بجمنأ

 ةءادمعأ ةياكتلا فيصض

 ئرسما لتسسق كاجو انأ

 اهلالج اهيلإ اسابل برحلا اخأ

 اهمزح مادام مزحلا رادب ميقأ

 بذكم ريغ موقلا تخأ نبا معنف
 اهجازمب مكنغ اهولتقا تلقف

 لاط دق ءوسلا ةالو كلتف

 ىداهت رهزو تلبيسقأ ذإ تلق

 انلبق كلدلاو نم وأ كل لهف

 ةحل نم لجوهلاب ىف ىلبإ هنم لضت

 هموجن نأك ليل نم كلايف

 للدتلا اذه ضعب الهم مطافأ

 ليسسسعب ةرخص اموي تحانك

 ليزي وأ براسقي ىدو هي

 الجنام معتف ءالجن ذإ

 لجالا ىخاري ررفلا لاخي

 ؟الذ ضاتعا كبح ىف زعلا نم

 القعأ فلاوسخلا جالوب سيلو

 الوحمتأ نأب تلاح اذإ رحأو

 لئامح نمادرفم اماسح ريهز

 لتقت نيح ةلوتقم اهب بحو

 لوطملا ءانعلا ماتح ماتحو مهكلم

 المر نفسعت الفلا جانعك

  .لصفيو راشسعلا دالوأ جشوي

 لظنح فقان ىحلا تارمس ىدل

 السيلض ناك نم ىدسهلا جهن مأو

 لغو نميف القاو ىناعدو

 لامن تكلهأامنإو ىلع

 لُثنعا نال كما

 لبذيب تدش لتفلا راغُم لكب

 ىلمجأف ىمرص تعمزأ دق تنك نإو



 مهنم دانم ىداناملك

 اهنيحلت اهل ايندلا ةراجلا الف

 ةحامس لوضفلا نم ءاطعلا سيل

 لابرسلا ءالب هيلبي ءرملاو
 ةرسأ تاذءاسلمدبك اهل

 هرشنأ تنك دق ام ناديدجلا ىوط

 ثاشللا محأ ايانثلا رفغأ

 مهسوبل تايراض دوسأ اهيلع

 مهنيب لخدت فوس سانأ لكو

 هب ىننعطيف حمر ىذب سيلو
 زئاج ىف ةستانةلعص

 ةيرشب داؤفلا عقت دق تئش ول

 للجالا ىلعلا ل د محلا

 لاملايانلق لامس تلاي

 لومحم خانأ نإ اهيف فيضلا الو
 | ليلق كيدلامو دوجت ىتح

 لالهإلا دبعب لالهإلا بقاعت

 لبحلا امهءاوط صقني مل ناحشكو

 لجثلا نيعالا تاوذ ىنتركناأو

 لحسإلا كولس اهنسحي

 لبنلا اهقرخي ال ضيب غيباوس

 لماثألا اهنم رفصت ةبهيود

 لابني سيلو فيس ىذب سيلو

 1[ لمتليمتحيرلاسمنديأ

 اليلغ ىدجي ال ىداوصلا عدت
 لزجللا بوهولا لضفلا عساولا

 مسلما فرحر

 اهيلع رطم اي هللامالس

 مركلا ىف ىدع ىدتقا هبأب

 همهلي ءىش هيهلي ال توحلاك

 نكت ملو ىانغ اهنع ىىنضوعف

 مهدهعب تيفو اماوقأ تعيابو

 ك١

 مالبسلا رطم اي كيلع سيلو

 ش ملظامف هبأهباشي نمو

 همف رحبلا ىفو نآمظ حبصي

 مهارد سمخ ريغ ىزنع ىواست

 مدانريغ هتسعياب دق هببو



 ميت تللو ولاتِللا امه

 ام ىغبلا لهأ ىئنغبلا بقسملا ىف
 ةصفنم تماد ام شيسعلل بيط ال

 ةماسو تدبأ ةآرملا كت مل نإف

 امئاد احلم لذعلا ىف ترثكأ

 ىنغلا ىف ككيرش ىلوملا ددسعت الف

 ىتسينم ا ىنيئأنشل ثتملع دقلو

 ' هرسيغ ىنظن الف تلزن دقلو

 هتباهم نم ىضغيو ءايح ىضغي

 ماججحإلا ىلإ دسحأ ننكري ال

 ةوسلدعي ملقفهريخت

 ديمحاابأو ىننأ كرممل

 هنأ ملعنو انالوسم رسصتتو

 انتقرعت نينسلا ضب اذإ

 هتعذأ دق ىذلا لوقلاب قرشتو |!

 تهفست حامر تزتها امك نيشم

 ميمص مهل رخسف ليقل
 اماسي نأ امزاح ارمأ ىهني

 | مرهلاو توملا راكداب هتاذل

 ا مغيض ةهبج ةآرلا تدبأ دقف

 امئاص تيسع ىنإ نرسثكت ال

 ملستسم ئرصا مد تحبتسا دقو

 مزاسهللاو افقلا دبع هنأ اذإ

 ملسلا قراو ىلإ وطعت ةيسبظ نأك

 | مدعلا ىف ككيرش ىلوملا امنكلو

 اهماهس شيطت ال ايانملا نإ

 مركملا بسحملا ةلزنمب ىنم

 مستسي نيح الإ ملكي امف
 مامحلافوختم ىغولا موي

 ماسهت لجر نم ءرملا معنف

 ميلحلا لجرلاو ناوشنلا امك ش

 مراججو هيلع مورجم سانلا امك

 ميعيلا ىبأ دقف مانيألا ىفك

 مدلا نم ةانقلا ردص تقرش امك

 مساونلا حايرلا رم اهيلاعأ



 ةرث نيع لك هيلع تداج

 املحت ىبلق نهنم نباتجال

 البسق تنكو بارشلا ىلغاسف

 هلاخأ ال نم برحلا ىفاوخأ امه

 ىمنت الو ىمصت توملل امهسأ ىرن

 اخم روزجلا نادبأ نيواهم مش

 نإو امالظ بلقلا محارلا ام

 اومدقت نيملسملا ىبن لاقو

 هلضفب ءازجلاو انع هللا ىزج

 ايانثلا ءارغ طرقلا فاين

 نيهب ىلع ىرمعامو ىرمعل

 هاوس لدعي ملف هرويخت

 نيعلا دوسأ مكنع باغ اذإ

 امدقلا هنم تايحلاملاس دق

 مثيتاهموق ىفام تلق ول

 اهناريج تملسأو دوهي ترف

 ملام ملحي ميركلا نإ نإ

 لهمث له ىر عش يل

 امفايسأت ىسألا كسنيال

 ادله

 مهردلاك ةقيدح لك نكرتف

 ميما ءاملاب صغأ داكأ

 امهاعدف ةءوبن اموي فاخ اذإ

 مزعلا انؤاوهأ صقن نم ىوعرت الو

 مزق الو روخ ال تايشعلا صيم

 امرح نإو عانمب ميركلا الو املظ

 امدقملا نوكت نأ انيلإ ببحأو

 امركأو فعأاماريخ ةعيبر

 مين معلو ءاسنلل ديرو

 متاح ليللاب وعدملا ىتفلا سئبل

 ىماهت لجر نم ءرملا معنف

 مئالأ ماقأ ام متنأو امارك متنك

 امعجشلا عاجشلاو ناوعفألا

 مسنيمو بسح اهلضفي

 مامص دوهي تلعف امل ىمص

 اميضأ هراجأ نم نيري

 مامحلا كاذ نود نلوحي مأ مهنيتآ



 فيص نم دصاورلا هتسقس

 مهادألاو نجسلاب ىندسمعوأ

 اندنع نميقت ال لحرا هل لوقأ

 ىبحاص لاق اهل ىنيع تلمه اذإ

 الأ ثثحاماإىنإ

 اهمقس اربأو ىسفن ىفش دقلو

 ثراو كننمحيام هباليلق

 املعي ملام لهاجلا هيسسحي

 ترشثامو ملس ىلإ نوحنجت ىك

 ةزمأ مازر نم لاسجر اللولو

 اهتعدوتسا ىتلا كتعيدو ظفحا

 ةيغس موي ليلخ هاتأ نإو

 ةبولح نوعسبرأو ناتتثااهيف

 اهترسكذ ذإ اهرسيسغ مأ ىل لهو

 امدعي نلف فيرخ نم نإو

 مساملا ةنئسش ىلجرف ىلجر

 املسم رهسلاو رسلا ىف نكف الإو

 مارغو ةصعول اذه كلثمب

 امهللا ايمهللاايلوقأ

 امهلا فكنو نيزيزسصع شيعن

 ماسمأ ةعساش كنم تحضاأو

 امامأ اي كدهعك ىدهعامو

 مدقأ ةرتنع كيو سراوفلا لبق

 امتغم عمسجت تنك مب لان اذإ

 اممعم هيسرك ىلع اخيش

 مرطضت ءاجسيمهلا ىظلو مكالتق
 امقلع كءوسأ وأ عيبس لآو

 مل نإو تلصو نإ بزاعألا موي

 مرح الو ىلام بئاغ ال لوقي

 ماسلا كقرسفم لعي الإو

 محسألا بارغلا ةيفاخك ادوس

 امد ةدجن نم نرطقي انفايسأو

 امنبااهل نوكأ نأ الإ هللا ىبأ



 ماتمتلا قطنملا تاذ لاه اي

 هحسشصيهو ءاضيب تركذت ىتح

 هلئان كيطعي ىذلا داوجلا وه
 فطاع نم ام نيح هنوفطاعلا

 مانيلا بضخملا كففكو

 مويغم نجدلا هيلع ذاذرلا موي

 ملطظيف انايحأ ملظيو اوفع

 مهانل تايئانلا ىف ارذلا معن

 امركؤي نأل لهأ هإف

 «نونلا فرح»
 ننإو ىملس اي معلا تانب لاق
 هيبأ ىنبوارفعج انفرع

 ىنم ءارعشلا ىردياذامو

 اناتنيعلاو ديجلا اهنم فرعأ

 امأ ليلَف ناعتسا ىب وأ كب

 ىذأ نإ هللا ريغ شخت وأ جرت ال

 اكسم لعيماغنئلاك ارت

 ىنعو مهنع لئاسلااههيأ

 حصان كل هشتغت نم برالأ

 انريغ نم ىلع الضف انب ىفكف

 هيهاذم تقاض نم اكزم معنو

 مهتيقل نورسوم مارك امأف

 هيقتأس تملع اذام ىعد

 4١ك١ا

 ننإو تلاقامدعماريقف ناك

 نيرخآ فناعز انركنأو

 نيعبرألا دح تزواج دقو

 انايبطاهبشأ نيرخندمو

 نيعتسملا ىغتبا ام تنأو انآ

 انومأم كفنيال هللاهكيقاو

 ىنيلف اذإ تايلافلا ءوسي

 ىنم سيق الو سيق نم تسل

 نيمأ ريغ بيغلاب نمتؤمو

 انايادمحم ىبلا بح

 نالعإو رس ىف وه نم معنو

 اينافك ام مهدنع ىذ نم ىبسحف

 ىنييثكبن بيغللاب نكلو



 ومج عمسجاف ىلألا نحن

 ىموق ىلع روجي دسح نمو

 نمز ىلع فوسسأم رسيف

 ' فيلح ىلوملا نم ىبارتقا رسيخ
 وملا ركاذ لزت الو رسمش حاص

 دحأ ىلعايلوتسم وه نإ

 كلام لآ نم ميسضلا ةابأ نبا انأ

 رسحتلا قرسشم ه جوو

 ىؤل ىنب لوقت الاهجلا

 اوبكراذإاموق مهب ىل تيلو

 بسح ىف تلضفأ ال كمع نبا هال

 نافرعو بيبح ىركذ نم كبن افق

 انييحف ىملس اي كويحم انإ

 ىسنأ دبال ىذلا توملابأ

 ةرياضم اجيهلا ىف داتعم تنأل

 دمحم نيد نأب تملع دسقلو

 انيإمههلجومثكع

 ىنوهسحي مل وذ رهدلا ىأو

 نزحلاو مهلاب ىفقني

 نابضغ وهو هنع ىدعب رشو اضر

 نيبسم لالض ةنايسستف ت

 نيناسسجملا فعضأ ىلع الإ

 نداعملا مارك تناك كام نإو

 ناقسح هايدث نأك

 انلهاجتم مأ كيبأ ىرمعل

 انابكرو اناسرف ةراغإلا ونش

 ىنوزسحستف ىتايد تنأ الو ىنع

 نامنزأ ذنم هتايآ تفسع مسرو

  انيقساف سانلا مارك تيقس نإو

 ىنيفوخت كابا ال قالسم

 انارين كاداع نم لك امهب ىلصي

 انافع نب نامثع بكرلا بحاصو

 انيد ةيربلا نايدأ ريسخ نم



 ىنبسسي ميسئللا ىلع رمأ دقلو

 نأك نأكو اهارت ىتسح

 قدصب ىخأ نوكت نأ امإف

 ىنأختاو ىنحرطاف الإو

 ةجاح ةنيدملاب وكشأ هللا ىلإ

 ىنم تاف اسم عجارب تسلو

 رفن نم بابلآلا ىوذ لاجرلل اي

 ةرياسثم الإ اوبأ سانأ الاي

 ره لين لمألااديزياي
 اياطمل تقحالت دقو نلقي

 مكديعو دعب نابيش ىنب ديور

 انيلعةنيكس نلزنأو
 ايانثلا عالطو الج نباانأ

 اهركشي هللا تانسحلا لعفي نم

 مكتيب لثم اتيبو لهأب لالهأ

 نم لدبأ اينا لصال ددراو

 ىنينعي ال لوقأمث فعاف

 نرقب تادلثئماهقانعأ

 ىنيمس نم ىثغ كنم فرعأف
 ىنيقتتو كيقتأ اودع

 ؟نايقتلي فيك ىرخأ ماشلابو

 ىنأولالو تيلب الو فهلب

 انيد مهل ىدرملاهفسلا حربي ال

 ناودسعو ىغب ىف لغوستسلا ىلع

 ناوههوة قاف دعب ىنغو

 انيع ميلع نإ لوقلا كانك

 ناوفت ىلع ىليخ ادغاوقالت

 انيقال نإمادقالا تبثو

 ىنوفرعت ةمامعلا عضأ ىتم

 نالثم كادنع رشلاب رسشلاو

 نيسانألا لادبإ نيسانالابو

 نمق درلاب وهف انيسع نيللا ىذ

 انمله فويسلل انلقو انيلإ



 ىاهلا فرحر

 اهابأابأو اهابأ نإ

 اهريسأ نم ورمسعلا مأ دعاب

 ةبدخ ةيراج .هسبب نحكنال

 اهقدو ثقدو ةئزسم الف

 ةمل ىلو ىنيرتاسمِإن

 ارماعو اميلس هاندهش امويو

 هميرغ ىفوف نيد ىذ لك ىضق

 نيرظانلا ىثسعي ظاكعب

 ادراب ءامو انبتاهتفلع

 هلمع الإ كخيسش نم كلام

 هريغ ىبأي نوح سيسقب ذل

 هرافع اننزحستل تناب

 ةجاح فلي ال توملا اذه تأي ىتم

 اهلثسارانري مل انرانو

 همظعأ عاص اكيشو تيأر هاو

 ريشق ونب ىلع تيضر اذإ

 همعق جاجفلا ءلم دلب لب|.

 هللط ىف تفقو راد مسر

 كك 17

 اهاتياغ دجملا ىف اغلب دق

 اهروصق ىلع باوبأ سارح

 ةبعكلا لهأ بحت ةبحم ةمركم

 اهلاقيإ لقبا ضرأ الو
 اهب ىدوأ ثداوحلانإف

 هلفاون لاهنلا نعطلا ىوس اليلق

 اهميرغ ىنعسم لوطمن ةزعو

 هماعشاوسحمل مه اذإ

 اهانيع ةلامه تتتش ىتح

 هلمر الإو راالإ

 هريخ اضيضم ارحب هفلت

 هراج تنأام اتراجاي

 اهءاضق تيضق دفق الإ ىسفنل

 اهلكدعمكاذتملعدق

 هبطع نم تذقنأ ابطع هبرو

 اهاضر ىنبجمأ هللارمعل

 همرهجو هناتك ىرتشيال

 هللج نم ةايحلا ىضقأ تدك



 هنإ دلجلا اجن اهنعاوجنا تلقف

 ةمادم جاجزلا ىف حار معط امف

 ىتسف نم تنأ ىتفلا معن ةلئاقو

 كاذ كله كاكل

 هلحر ففخي ىك ةفيحصلا ىلأ

 اهلذهع مداقت دق رادب ضاهت

 هرمآل ىنإ بلقلا اهيلإ ىئاعد
 ةلويسعم ءامسأ مهيكبت

 هنبا قرسس ديس مهنم تام اذإ

 نأ كلعريقلقفلا نيهت ال

 اهؤوض رصبيل ىك ىران تدقرأف

 هبراغو مانس اهنم امكيضريس

 اهريصع تيمك ىديألا ىف قرقرت

 اهباهش معنو اجيهلا وخأ معنف

 اهميرب لاج ءاجوعلا عضرملا اذإ

 هللا كك لا كلا كلااو

 اهاقلأ هلعن ىتسح دازلاو

 اهلايخ ملأاومأبامإو

 اهبالط دشرأ ىردأ امف عيسس

 هيتشزراو ىملسلوقتو

 اهريكش نتبنيبام ةضع نمو

 هعفردق رهدلاو اموي عكرت

 هلخاد تيبلا ىف ىهو ىبلك تجرخأو

 اهراجو اهومح ىنإف نذيت

 هدشر ملعيوهيعاسم دمحت

 اهينارأ نم زخوو ىلاعشلا نم

 اهمالك الإ مونلا قرأ امف



 امهنيب ىربجلا دج نوح امهالتك

 مايخلا تايلاب ابقرطأ ىلع
 ىلعلا كبرب ىفلحت وأ

 يطل ةليللا سي
 هلودس ىخرأ رحبلا جومك ليلو

 انطسو بنجي ءاملا نبا انكب انحرو

 فقدت
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 راه يا"

 لكك

 مكديز سأر اقنلا موي انديز الع ,88

 رمألا هب لوؤيام ركفلا ةيؤر

 ايزنت اهولد ىزننت ىهو

 ةمالظ لاجرلل ارقم تسللو

 نغلبف تضرع اسمإ ابكار ايأ

 ايليعي نمو ىنم تبجعدق

/5 

 انماقم ىفانمدقأ تلازامف

 ةكيبس ءاسنلا نيب اهنأكو

 ىقببام قو شايف

 هتيؤرل قتشأ نإ ثراجح نبا نإ

 ىقاولا فرحد

 ىلتبيل مومهلا عاونأب ىلع

 ايلاخو نامزكألا ىمع كاذ ىبأ

 ايقالت الأ نارجن نم ىامادن

 ا ىايلا فرح»

 ىونلا نم ىلايو

 |ىبارامهيفنأ الكو املقأ دق

 ىصسعلا الإو ملمقلاا الإ

 ىبصلا كلايذ وبأ ىنأ

 ىرسبيخ نبا لشم ىتسف الو

 ىقتريو اروط نيعلا هيف بوصت

 ىنامي نيترفشلا ضام ضميبأب

 ىناوتلا بانتجا ىلع نيعم

 ايلولاقمافلخ ىنتأرامل

 ايئانملا اوريزأ ىتحاشتثالل

 ايداعوهيلعايدعم ثيللا انأ



 ٠ :تاطوطخلملا عجارم ءالوأ

 عجرملا مسا مقرلا

 برعلا ناسل نم برضلا فاشترا ١

 ةيرصملا بتكلا رادب 78 مقر تحت عدوم

 ماشه نبال بهذلا روذش حرشب برالا غولب 001

 88 مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب عدوم

 دئاوفلا ليهست ىلع دئاوفلا قيلعت 205“

 ٠١ 5ا/ مقرب رهزألا ةبتكمب عدوم

 بيبللا ىنغم ىلع مالكلا ىف بيرخلا ةفحت 4

 41/١ مقرب رهزألا ةبتكمب عدوم

 حيضوتلا نومضمب حيرصتلا ىلع ةيشاح 6

 86١ مقرب رهزألا ةبتكمب عدوم

 كلام نبا ةيفلأ حرش 5

 1 6 ةيرصملا بتكلا رادب ةيروميتلا ةبستكملاب عدوم

 كلام نبا ةيفلأ حرش 3,7

 ٠ا/ا/ 4 مقرب رهزألا ةبتكمب عدوم

 فلؤملا مسا

 .نايح وبأ

 ىراصنألا ايركز ىيحي وبأ

 ينيمامدلا نيدلا ردب

 2 ىنيمامدلا نيدلا ردب

 | ى رشوندلا هللا دبع

 ىوانهطصالا دمحأ

 ىيحي وبأ دواد نب دواد



 فلؤملا مسا عجرملا مسا مقرلا

 ىبطاشلا قحسإ وبأ 0-232200 0 كلام نبا ةيفلأ حرش 220"

 00000000000000 بهكلا رادو ١481 مقرب رهزألا ةيتكمب عدوم
 ىراوهلا نيدلا سمش ش 4 مقر
 كلام نبا ةيفلآ حرش

 نوب نب راتخملا ١١١١ مقر ةيرصملا بتكلا رادب عدوم

 كلام نبا ةيفلأ حرش 0٠

 ش ١ مقر ةيرصملا بتكلا رادب عدوم

 مساق مأ نبا نبال دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهستو حرش 0١

 كلام

 مقرب ةيرصملا بتكلا رادب عدوسم
 ش ل

 كلام نبا 0 000 ةيفاشلاةيفاكلا حرش 0١
 ظ ٠ 18-5041 مقر رهزألا ةبتكمب عدوم

 ىلا مساق نب دمحم 20 كلام نبا ةيفلأ حرشب كلاملا برلا حتف 203
 7771 مقرب رهزألا ةبتكمب عدوم

 فورعملا ىنيبرشلا دمحم نبا ةيفلأ ظافلأ لح ىف كلاملا قلاخلا حتف 304

 بيطخلاب 0 كلام

 4١ مقرب رهزألا ةبتكمب عدوم

 ادى 4



 عجرملا مسا مقرلا

 ةينسلا بكاوكلا 06

 846 مقرب ةيرصملا بتكلا رادب عدوم

 ةيفلآلا ةصالخلا حرشب ةيفولا حنملا 535

 4071 مقرب رهزألا ةبتكمب عدوم

 :تاعوبطملا عجارم :ايناث

 قيلعت كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ 2017

 ديمحلا دبع نيدلا ىيحم خيشلا

 رئاظنلاو هابشألا

 فاصنإلا 084

 مالعأالا ٠

 (ةاحنلاو نييوغللا تاقبط) ةاعولا ةيغب ١

 عباسلا نرقلا دعب ام نساحمب علاطلا ردبلا 0

 ةيفلألا حرش ىف ةيضرملا ةجهبلا 201

 - عباسلاو سداسلا نينرقلا لاجر مجارت 014

 نوتضورلا ىلع ليذلاب فورعملا

 ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات 01

 ىف روهزلا عئادبب) فورمملا رصم خيرات 05

 قالوب ةعبطمب عبط (روهدلا عئاقو

١84 

 فلّؤملا مسا

 ىراكدألا

 ىبودنسلا دمحأ

 ماشه نبا

 ىطويسلا نيدلا لالج

 ىرابنألا نبا

 ىلكرزلا نيدلا ريخ

 ىطويسلا نيدلا لالج

 ىناكوشلا دمحم

 ىطويسلا نيدلا لالج

 ىسدقملا ةماش وبأ

 ناديز جروج .

 سايإ نبا :

 ا

39 



 تلا

 مقرلا

 في
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>" 

 ضب

 ضن

 ففي

 لف

 نك

 لف

 انفي

 نكي

 انذا

 عجرملا مسا

 بارعإلا ةعانص ىف بالطلا نيرمت

 مكح ةياهن ىلإ كيلامملا دهع ىف رصم خيرات

 ىركش دمحأ بيرعت  ليعامسإ

 قيقحت  دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست

 تاكرب لماك دمحم

 حيضوتلا نومضمب حيرصتلا

 ةرهاقلاو رصم رابخأ ىف ةرضاحملا نسح

 -رسشع ثلاشلا نرقلا خبرات ىف رسثبلا ةيلح

 قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم

 ىنومشألا ىلع نابصلا ةيشاح

 ىنومشألا ىلع ةيشاح

 ىنومشألا ىلع ةيشاح

 بيبللا ىنغم ىلع ةيشاح

 بيبللا ىنغم ىلع ةيشاح

 بيبللا ىنغم ىلع ةيشاح

 ليقع نبا حرش ىلع ةيشاح

 نومضمب حيرصتلا حرش ىلع ةيشاح

 حيضوتل

 ا

 فلؤملا مسا

 ىرهزألا دلاخ

 جناب جروج رتسملا

 كلام نبا

 ىرهزالا دلاخ

 ىطويسلا نيدلا لالج

 راطيبلا قزارلا دبع

 نابصلا

 ديعس نب هللا دبع وبأ

 ريمألا دمحم

 ىقوسدلا ةفرع نب دمحم

 ركب ىبأ نب دمحم

 ىقوسدلا

 ىنمشلا نيدلا ىقت ..

 ىرضخلا دمحم

 ىميلعلا سي
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 عجرملا مسا

 ةينعلا هكاوفلا

 ىدصلا لبو ىدنلا رطق

 نونظلا فشك

 ةيفاكلا

 باتكلا

 فاشكلا

 قيقحت  ةرشاعلا ةئثاملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا

 م448١ ةنس توريب عبط  روبج ليئاربج

 قالوب عبط  برعلا ناسل

 بيبللا ىنغم

 نيفلؤملا مجعم

 نادلبلا مجعم

 ةينآرقلا مالعألاو ظافلألا مجعم

 ىهكافلا دمحأ

 نرقلا دعب ام نساحمب علاطلا ردبلا قحلم

 عساتلا

 قيلعست  كلاسملا حضوأ ىلإ كلاسسلا رانم

 هريغو راجنلا خيشلا

 بضتقملا

 فلؤؤملا مسا

 ىهكافلا دمحأ

 ماشه نبا

 - ةفيلخ ىجاح

 بجاحلا نبا
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 ىرشخمزلا

 ىزغلا نيدلا مجن

 روظنم نبا

 ماشه نبا

 ةلاحك اض ررمع

 ىومحلا توقاي

 ىناكوشلا ىلع نب دمحم

 ماشه نبا

 دربملا



 فلؤملا مسا 00000 عجرلامس مقرلا
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 ىرغت نساحملا وبأ ةرهاقلاو رصم رابخأ ىف ةرهازلا موجنلا 04

 ىطويسلا نيدلا لالج عماوجلا حرش ىلع عماوهلا عمه 00١

 ناكلخ نب نيدلا سمش نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعالا تايفو 20047
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 تايوتحملا

 عوضوملا

 (ةساردلا) لوالا مسقلا

 مساق ما نباب فورعملا ىدارملاب فيرعتلا

 لوألا بابلا

 لوألا لصفلا

 ىكولمملا رصعلا

 كيلامملا دهع ىف رصم

 كيلامملا ىلإ نييبويألا نم مكحلا لاقتنا

 كيلامملا اتلود

 كيلامملا دهع ىف رصم ةراضح

 (ةرهاقلاو رصم ىلإ طاشنلا لاقتنا) ةيملعلا ةكرحلا

 ٠ ةيملعلا ةكرحلا طاشن لماوع
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 ةيبرع تافلؤم
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 ةحفصلا عوضوملا

 . ىتاثلا لصفلا

 فب ْش ظ رصم نع ةثبن

 2 رصم
 3 ١ كيلامملا رصع ىف ةاحنلاو وحنلا

 نفي ظ مساق مأ نباب فورعملا ىدارملل نورصاعملا

 00000000 ىلتلابابلا
 ذل لوألا لصفلا

 5-0 ٠ ةيفلألا بحاص

 14 0 0 كلام نبا ةيفلآ

 ىناثلا لصفلا

 4 ظ ظ 000 ىهارملاب فيرعتلا

 < مساق مأ نباب فورعملا ىدارملا

 ”“( ْ ثلاثلا لصفلا

 فز ١ مساق مأ نبا خويش

 10 مساق مأ نباب فورعملا ىدارملا ذيمالت

 0 . هتافلؤ

 /١1 .عبارلا لصفلا

 ليل ىدارملا نع نولقانلا

 ل ااا او

 مكه



 ةحفصلا 3032 عوضوملا

 : ثلاثلا بابلا

 141١ 3 لوألا لصفلا

 ١ ش حرشلا ىلع ءاوضأ

 141 مظانلا ىلع ةدراولا تاضارتعالا

 ١" نايح ىبأ هخيش نع هلقن

 "ع هيوبيس نع هلقن

 ا . ةيفلألل هحرش ىف مظانلا نبا ىلع هدامتعا .ىدم

 ىناثلا لصفلا ْ
 #0 ش عامسلا ىلع ىدارملا هدامتعا

 <35 نييرصبلل هلويم

 2001 ةاحنلا ءارآل هتفلاخم

 "1 ثلاثلا لصفلا

 قف هدهاوش

 ”دقمل ميركلا نآرقلا ىلع هدامتعا

 قرف ْ تايوغللا حرش

 قذر عبارلا لصفلا

 3 ٠ طعم نبا ةيفلأو كلام نبا ةيفلأ نم هفقوم

 فرخأ ش ش ةيوحنلا لئاسملا حيضوت ىف هتبغر

 <33 اهب درفنا هنأ ةاحنلا ريبعتو ىدارملا ريبعت نم رهاظلا :لئاسم

 1/ ىوحنلا هبيهذم
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 ةحفصلا 0 عوضولملا

 ىناثلا مسقلا
 ك4 ىدارملل كلام نبا ةيفلا حرش قيقحت

 "هلا 1 ققحملا .ةمدقم

 0 ظ طوطخملا فصو
 نايل ظ ْ قيقحتلا جهنم

 لولا 0 ١ ْ لوألا ءزجلا

 سك 0 ةيفلألا ةمدقم

 ده ش ش هنم فلأتي امو مالكلا

 موه 300000 000000 ىتيلاو برعلا ١
 نانا ش ش | ةفرعملاو ةركذلا

 <04 ٠ ْ ريمضلا

 نخل ش  ملعلا

 160 ] ش ةراشإلا مسا

 37 ٍلوصوملا
 ع5 ش | - 00 بفيرعتلا ةادأب فرعملا ٠

 372 0 1 ربخلاو .أدتبملا

 ذب ظ 00 اهتاوخأو ناك

 4 000 و 1



 ةحفصلا 1 عوضوملا

 605 سيلب تاهبشملا «ءنإ «تال ال ءام

 6_6 ةبراقملا لاعفأ

 هلا“ اهتاوخأو نإ

 كي سنجللا ىفنل ىتلا ال

 606م اهتاوخأو نظ

 هال١ ىرأو ملعأ

 هاله. لوألا دلجملا تايوتحم

 هما ىناثلا ءزجلا

 هما ظ لعافلا

 044 لعافلا نع بئانلا

 51١ لومعملا نع لماعلا لاغتشا

 ” هموزلو لعفلا ىدعت

 80 لمعلا ىف عزانتلا

 35-0 قلطملا لوعفملا

 35604 . هل لوعفملا

 361/ ش افرظ ىمسملا وهو هيف لوعفملا

 فذ ٠ هعم لوعفملا

 3 دما ءانثتسالا
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 عوضوملا

 ظ لاحلا
 ازيمعلا

 رجلا فورح

 ةفاضإلا
 ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا

 ثلاثلاوزجلا

 ردصملا لامعإ

 لعافلا مسا لامعإ

 رداصملا ةينبأ

 تاهبشملا تافصلاو نيلوعفملاو نيلعافلا امسأ ةينبأ

 لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلا

 بجعتلا

 امهارجم ىرج امو سئبو معن

 ليضفتلا لعفأ
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 ديكوتلا
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 ةحفصلا ظ عوضوملا

 94 قسنلل فطع

 لك لدبلا

 ٠١١ ءادنلا

 ىدانملا عبات ىف (لصف)
 .١

 ١١م ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا

 ١١ عيارلا ءرجلا

 #١١ ءادنلا تمزال ءامسأ

 ليل ةثاغتسالا

 10 ةبدنلا

 ليحهأ ميخرتلا

 16 صاصتخالا

 دكر ءارغإلاو ريذحتلا

 0 تاوصألاو لاعفألا ءامسأ

 ديكوتلا انون
 ١1

 ١4 1 فرصني ال ام

 174 ش . لعفلا بارعإ

 16 مزجلا لماوع
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 عوضوملا ٠
 «امولو ءالولو ءامأ» لصف

 ماللاو فلالاو ىذلاب رابخإلا

 ددعلا

 بكرملا زيت
 اذكو «نياكو مك

 ةياكحلا

 سماخلا ءزجلا

 ثينأتلا

 دودمملاو روصقملا

 احيحصت امهعمجو دودمملاو روصتقملا ةينثت ةيفيك

 ريسكتلا عمج

 ريغصتلا

 بسنلا

 فقولا

 ةلامإلا

 فيرصتلا

 لصولا ةزمه ةدايز ىف لصف
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 عوضوملا

 سداسلا ءزجلا

 لادبإلا
 [ىلعَف مال تلتعا اذإ] لصف

 [امهلبق ام نكسو ءايلاو واولا تعمتجا اذإ] لصف

 [حيحص نكاس امهلبقو ءاي وأ اواو لعفلا نيع تناك اذإ] لصف

 [نيل فرح لاعتفالا ءاف ناك اذإ] لصف

 فذحلاب لالعإلا ىف لصف

 ماغدإلا ىف لصف

 ثلاثلا دلجملا تايوتحم

 دهاوشلاو تايبألا تسرهف

 باتكلا عجارم

 تاطوطخملا عجارم :الوأ
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